Yleisurheilun ajankohtaiset tapahtumat

Heidi Nevalalle SM-kultaa!!!
Kaiun Heidi Nevala työnsi upeasti Hämeenlinnassa T15 sarjan SM-kisoissa uuden ennätyksen
13,54 ja voitti jopa ylivomaisesti Suomen Mestaruuden. Onnittelut Heidille!
Eikä tässä vielä kaikki, ennen kuulakisaa Heidi osallistui moukariin ja heitti hienosti siinäkin
ennätyksensä ja sijoittui kolmanneksi tiukassa kisassa. Näin Heidillä kotiin tuomisina peräti kaksi
mitalia.
Tulokset täältä

Heittopörssin osakilpailu ja seiväskisat pidettiin ke 13.7. Hienon sään vallitessa tehtiin paljon uusia
ennätyksiä. Kilpailijoita oli melkein 60 ja kilpailusuorituksia reilu 100 kpl. Tulokset
Torstaina 16.6 pidettiin Osuuspankin kanssa yhteistyössä POPPI-kisat joissa pieniä urheilijoita oli
paikalla 62.
Vanhempainilta ke 11.5.2016 klo 18.00!! Kutsu
Kunniakierros-tapahtuma Kosken urheilukentällä to 19.5 klo 18.00. Tervetuloa mukaan!!

Varsinais-Suomen hallipiirinmestaruuskisoista kultaa ja hopeaa Julialle.
Julia Vuolli voitti T13 sarjan seiväshypyn piirinmestaruuden tuloksella 237 ja oli korkeudessa toinen
tuloksella 140.
Kaikulaisista Lauri Salo sijoittui myös hyvin P15 sarjan 3-loikassa ollen 5. tuloksella 9,96.
Yleisurheilukausi 2016 on alkanut ja Kaiun omat sisämestaruuskisat pidettiin 16.3 liikuntahallilla ja
koululla. Tulokset tästä
Aikuisurheiluliiton halli SM-kisoissa Tampereella Kaiun Aku Kallio nappasi hienosti pronssia M35sarjan 400m:llä, uudella ennätysajalla 59,06. Pituudessa Aku oli neljäs tuloksella 543 ja 60m:llä
kahdeksas.

Yleisurheilukauden 2015 päätöstilaisuudessa 18.11.2015 POP-pankin auditoriossa palkittiin
vuoden menestyjiä sekä vuoden paras yleisurheilija. Parhaaksi palkittiin kiertokilven säännöin Kalle
Raitala jonka kesän tulos 400m:n juoksussa oli 50,31.
Stipendeillä muistettiin pm- ja SM-kisa menestyjiä sekä A-luokan urheilijoita; Saara Mattila, Julia
Vuolli, Heidi Nevala, Lauri Salo, Aarne Laaksonen, Jonna Pakola, Kalle Raitala sekä Eemeli
Laaksonen.
Kaiun ennätyksen tekijät palkittiin perinteisin pystein, Ilkka Turunen, Julia Vuolli ja Heidi Nevala.
Lisäksi jaettiin omien hallikisojen sekä kesän mestaruuskisojen palkinnot.

Heidi upeasti neljäs ja viides SM-kisoissa!!

Kaiun Heidi Nevala sijoittui hienosti Oulussa (22.8) pidetyissä 14v SM-kisoissa kuulassa
neljänneksi ja moukarissa viidenneksi. Kolmen kilon kuulaa Heidi työnsi 12,35 ja jäin vain 11 cm
mitalista, hopeakin vain 20cm:n päässä. Kilpailun voitti Vaasan Linn Sund. Moukarissa Heidi ei
saanut ihan parastaan irti ja tulos 45,42 jäi selvästi kauden parhaimmista heitoista ja riitti silti
hienosti sijalle 5.
Tulokset
Kalle Raitala SM-kisoissa kaksi kertaa sijalle 11.
22-vuotiaiden SM-kisat kilpailtiin Lahdessa 15.-16.8 ja Kaikua edusti ainoana urheilijana kalle
Raitala joka juoksi hienosti sekä 200m:llä että 400m:llä sijalla 11. Nelosella tuli uusia ennätys
50,31 joka ei paljoa jää miesten seuraennätyksestä.
Heidi Nevala (14v) voitti 17-sarjan piiriottelussa!!
Heidi edusti Varsinais-Suomea 17-vuotiaiden piiriottelussa. Lajina tällä kertaa monipuolisella
Heidillä on kuula ja siinä irtosi komeasti voitto selvästi vanhempien tyttöjen joukossa. Piiriottelu
kisailtiin Hämeenlinnassa ja paikalla vastuksena oli Hämeen ja Etelä-Pohjamaan piirit.
Poppikisat perheen pienimmille ma 17.8. klo 18.00 urheilukentällä.
Mitaleita pm-kisoista (8.-9.8.2015)
Turussa pidetyistä 9-15v piirinmestaruuskisoista Kaikulaisille 9 mitalia, kruununa T12 sarjan
korkeus jossa Julia ja Saara ottivat kaksoisvoiton.
Kovimman saavutuksen teki Heidi Nevala, T14 sarjassa, voittaen peräti kolme mestaruutta (kuula,
moukari ja keihäs) sekä sekä yhden hopean (kiekko). Julia Vuolli voitti kaksi mestaruutta (seiväs ja
korkeus) sekä hopeaa pituudessa. Saara Mattila nappasi hopeaa korkeudessa ja Lauri Salo
hopeaa P14 kolmiloikassa. Lisäksi samat urheilijat sekä Aarne Laaksonen napsivat vielä tukun
hyviä sijoituksia.
N17 sarjan toisena pm-kisa päivänä Naantalissa Jonna Pakola juoksi hienosti hopeaa 3000m:llä!!
Kohaushölkkä juostiin (22.7) jälleen kerran hienossa säässä ja juoksijoita oli mukavasti 159
paikalla. Uusi Liipolanjärven kierros kiinnosti juoksijoita ja reitti vaikutti hyvältä.Tulokset
Heittopörssin osakilpailu ja seiväskisa kisailtiin Koskella 15.7 lähes 60 kilpailijan voimin hyvässä
tunnelmassa ja osittain jopa hyvässä säässä. Tulokset
Kalle Raitalalle pm pronssia!
Aikuisten piirinmestaruuskisoissa Kalle nappasi pronssia 200m:llä, vastatuuleen juostussa kisassa
aika oli 23,45. Alkuerissä aika oli pari sadasosaa parempi.
N17 sarjan piirinmestaruuskisoissa Heidi Nevala nappasi mitalin "alaikäisenä". Heidi mahtuu
samaan sarjaan vielä 3v ja silti jo nyt kuulassa upeasti sijalla 2. komealla tuloksella 12.48.
Kiekossa Heidi oli hienosti sijalla 5.
Salossa pidetyissä piirinmestaruusotteluissa T12-sarjassa Kaikulaiset olivat vahvoja. Tasaisessa
kisassa Julia Vuolli oli hienosti 3. ja Saara Mattila 6.

Aikuisten piirinmestaruuskisoissa Kalle Raitala sijoittui hienosti neljänneksi 400m:llä, ajalla 51.93.
Kalle alkaa pääsemään taas vauhtiin intin jälkeen mikä lupaa hyvää loppukesälle. Eemelin ja
Markun kisat on vielä avaamatta, molemmilla hieman intti painaa aikatauluissa.
Piirinmestaruusmaastoissa T12-sarjassa Saara Mattila oli hienosti 6.
Kesän ensimmäinen seuraottelu Somerolla ti 2.6. Kaiulla oma bussikyyti, lue lisää
tiedotteesta tiedote
Tiedote yleisurheilun kesästä
Perinteiset Kaiun omat hallikisat ke 18.3 klo 18. (saliin klo 17). Kolmiottelut joissa lajeina 40m,
kuula ja vauhditon pituus/3-loikka. Tervetuloa mukaan, sarjat alkaen 5v. Tulokset
Julia Vuolli tuplamestariksi hallipiirinmestaruuskisoissa! Turussa pidetyissä 9-13 vuotiaiden
hallipm-kisoissa Julia piti ainoana Kaikulaisten mainetta yllä ottamalla kaksi mestaruutta ja
kuudennen sijan T12 sarjassa. Julia teki omat halliennätykset sekä seipäässä 221 että
korkeudessa139, lisäksi pituudessa tulos 417 riitti kuudenteen sijaan.
Halli SM-kilpailuissa Turussa (27.2-1.3.2015) Kaikulaiset pisteille. M22 400m:llä Kalle Raitala 5.,
Eemeli Laaksonen 6. ja Markku Haavisto 7. Kupittaan jyrkistä kaarteista ja varusmiespalveluksista
huolimatta Eemeli ja Markku juoksivat halliennätykset ja Kalle pääsi lähellä omaa ennätystään.
Eemeli juoksi hyvin myös 800m:llä jossa oma ennätys riitti sijaan 5.
Markku ja Kalle juoksivat 200metriä jääden alkueriin. Kisojen tulokset
Yleisurheilukauden 2014 päätös- ja palkintojenjakotilaisuutta juhlistettiin ke 12.11 POP-pankin
auditoriossa. Urheilijavieraana oli PM- ja SM-kisojen mitalisti aikuisurheilijoiden sarjasta, Kaiun Aku
Kallio joka kertoili nuoria kannustavasti omasta urheilemisestaan.
Tilaisuudessa palkittiin omien sarja- ja mestaruuskisojen osallistujat pokaalein, seuraennätyksen
tekijät, luokka- ja pm/SM kisamenestyjät stipendein sekä Kaiun parhaana yleisurheilijana Eemeli
Laaksonen. Lisäksi ahkerina harjoittelijoina palkittiin Jaakko Laine ja Julia Vuolli.
Syksyn harjoitukset alkavat ma 27.10 seuraavasti:
Maanantaisin koulun salilla 12v ja vanhemmille klo 17.30-19.30
Keskiviikkoisin liikuntahallilla 6-8 vuotiaille klo 17-18 sekä 9v ja vanhemmille klo 18-20
Seuraennätykset nyt päivitettynä vuoden 2014 uusilla tuloksilla! Kannattaa kurkata
Kaiku Vattanfall-seuracupin finaalissa!!
Lauantai 30.8 oli monelle urheilijan alulle ikimuistoinen, ensin omat isot kisat eli Vattenfallseuracupin finaali ja sen päälle stadikalle katsomaan Ruotsi-ottelua. Tunnelma molemmissa
kisoissa oli hyvä ja ikimuistoinen. Kaiun sijoitus finaalissa oli 15. Kaikkiaan seuroja samaan sarjaan
osallistui 41.
Viestipojille kaksi mitalia!!

Mynämäellä pidetyissä piirinmestaruusviesteissä Kaiun 13-vuotiaiden poikien nelikko onnistui
hienosti. Ensin 4x100m:llä loistavasti hopeaa ja hetkeä myöhemmin pronssia 4x600m:llä.
Joukkueessa juoksivat Kristo Kreen, Aarne Laaksonen, Lauri Salo ja Ossi Juusti.
9-15 pm-kisojen toisena päivänä Kaiulle 7 mitalia!!
Julia Vuolli voitti peräti kaksi lajia, seipään ja keihään sekä oli toinen pituudessa. Heidi Nevala voitti
moukarin ja oli toinen kiekossa. Tyttöjen lisäksi mitaleille ylsi P12 sarjan Aarne Laaksonen joka oli
toinen 200m:llä, kolmas pituudessa sekä neljäs 60m:n aitajuoksussa.
Lisäksi hyvin kilpailivat Jonna Pakola, T15 2000m 6. ja Saara Mattila T11 pituudessa 10. ja
150m:llä 14.
Huittisten SM-kisojen toisena päivänä Markku Haavisto juoksi 400m:n aidoissa hienosti sijalle 4.
ajalla 58,40.
200m:n alkuerissä Eemeli Laaksonen juoksi 23,03 ja sijoitus 16. Finaalipaikasta Eemeli jäi
kuitenkin vain 0,3s. joten kisa oli erittäin tasainen.
19-vuotiaiden SM-kisoissa Huittisissa Eemeli Laaksonen sijoittui hienosti kuudenneksi 400m:n
juoksussa ajalla 50,22. Pronssimitalista Eemeli jäi vain 26 sadasosaa. Samalla matkalla Markku
Haavisto oli 14. hänelle vaatimattomalla ajalla 52,43. Markkua rasittaa alokasaika Porin prikaatissa
joka vie parhaan terän juoksemisesta.
Samaan aikaan Seinäjoella alle 22-vuotiaiden SM-kisoissa Kalle Raitala juoksi Markun tapaan intin
rasittama sijalle 12. ja matkana 400m. Aika oli myös Kallella hieman hänelle vaatimaton 52,39.
Mitaleita 9-15 pm kisoista!!
Turussa pidetyissä pm-kisoissa Heidi Nevala nappasi heti ekana päivänä (la 9.8) kaksi mitalia,
kuulassa kultaa ja keihäässä hopeaa, sarjana T13. T11 sarjan korkeudessa Julia Vuolli voitti myös
mestaruuden.
Nelossijat nappasivat Riikka Vuorentausta T12 sarjan 1000m:llä ja Aarne Laaksonen P12 sarjan
200m:n aitajuoksussa. Hyvin juoksivat myös Jonna Pakola, 6. 800m:llä ja Saara Mattila 11.
1000m:llä.
Tulokset löytyvät Tilastopajasta
SM pronssia Aku Kalliolle!!
Jyväskylässä pidetyissä aikuisurheiluliiton SM-kisoissa Aku Kallio nappasi hienosti pronssia
pituudessa tuloksella 5,58 ja sarjana M35. Näin Aku sai helpotusta vaikeaan vaivojen sävyttämään
kesäänsä.
M19 sarjan aluemestaruuskisoissa Eemeli Laaksonen otti kultaa 200m:llä aikaan 22.80. Tulos ei
ole ennätyskelpoinen liian kovan myötätuulen vuoksi.
XX Kohaushölkkää juhlittiin 23.7 uudella osanottajaennätyksellä, paikalla peräti 195 hölkkääjää.
Sää suosi ja tunnelma oli hyvä kun hölkkääjät hikoilijat 28 asteen helteessä.
Matkaan juoksijat saattoi hölkän juhlavieras, Pekka Päivärinta joka paremmin tunnetaan LätsäPekkana, entisenä maastojuoksun Maailman Mestarina.
Helle ei menoa haitannut ja miesten pitkällä matkalla Naantalin Löylyn Marko Tuokko juoksi uuden
reittiennätyksen 27.32! Vanha ennätys koheni jopa minuutilla. Tulokset
Video hölkästä löytyy täältä

Kohauskisat ma 21.7 pidettiin hienoissa olosuhteissa ja moni urheilija teki uuden ennätyksensä.
Kilpailijoita oli paikalle kertynyt n. 60. Tulokset (tilastopaja)
Aikuisten piirinmestaruuskisoissa Turussa Eemeli Laaksonen otti hopeamitalin 400m:llä, uudella
ennätyksellään 50,11.
Pronssin Eemeli nappasi 200m:llä jossa myös uusi ennätys, 22,7
Myöskin satasella Eemeli juoksi ennätyksen 11.42, sijoitus 5. ja Kalle Raitala 9. ajalla11.81. Kallen
kisatuntumaa rasittaa armeija ja Markku Haaviston kisat se esti kokonaan.
M19 sarjan aluemestaruuskisoissa Eemeli Laaksonen otti hopeaa 400m:llä, ajalla 52,34 ja oli
sadalla metrillä 4. aikaan 11.69
Ke 9.7 aitajuoksuharjoitukset aitajuoksuasiantuntija Pasi Teinin johdolla
UUTTA!! IF-yleisurheilukoulu alkaa nyt, lue lisää
Kesä lähestyy!! Kaiun perinteinen Kunniakierros avasi kesän tapahtumat keskiviikkona 14.5.
Tuotto oli jälleen kerran hieno, noin 5500€. Kiitos kaikille tukijoille ja kerääjille!!!
Veteraanien pohjoismaisissa hallimestaruuskisoissa Norjan Haugesundissa Kaiun Aku Kallio otti
hienosti kolme hopeista arvokisamitalia. 200m:llä komea aika 25,15, 60m:llä 7,75 ja pituudessa
tuloksella 549 ja. Sarjana Akulla on M35
Turussa pidetyissä 9-13v hallipiirinmestaruuskisoissa Julia Vuolli voitti T11 sarjan korkeuden
ennätystuloksellaan 135, pituudessa Julia hyppäsi myös ennätyksen 411 ja sijoittui toiseksi. Lisäksi
Julia työnsi vielä kuulaa ja siinä sijoitus 4.
Kaiun omat hallikisat ke 12.3 klo 18.00 liikuntahallilla ja koulun käytävällä
Ilmoittautuminen 17.30. Tervetuloa kaikki mukaan!
Aikuisten hallipm kisoissa Eemeli Laaksonen otti hopeaa 200m:llä ajalla 23,45 ja Markku Haavisto
samalla matkalla pronssia ajalla 23,59. Samoissa kisoissa Markku juoksi myös 60m:llä ajan 7,48
Piirin hallimestaruuskisoissa Eemeli Laaksonen voitti ylivoimaisesti M19 200m ajalla 23,55
Yleisurheilukauden 2013 päätöstä juhlittiin pankin auditoriossa ke 13.11. Tilaisuudessa kuultiin
kutsuvieraiden historiaa ja saavutuksia jotka olivat vaikuttavaa kuultavaa. Lisäksi palkittiin kesän
mittaan menestyneitä urheilijoita joista lista linkistä.
Palkitut
Seuran parhaana yleisurheilijana palkittiin Markku Haavisto
Seuraennätykset päivitetty vuoden 2013 uusilla ennätyksillä. Kannattaa kurkata!

Vihdissä pidetyissä nuorten SM-otteluissa M19-sarjassa sijoittui Eemeli Laaksonen sijalle 7. ja
Kalle Raitala sijalle 8. Tähän on mukava päättää pitkä SM-kisakausi.
Markku Haavisto SM 5.
Lappeenrannassa pidetyissä alle 19-vuotiaiden SM-kisoissa Markku Haavisto aitoi 400m:n
aidoissa uuden ennätyksensä 55,76 ja sijoittui hienosti viidenneksi. Aika on samalla myös miesten
seuraennätys. Sileällä 400m:llä Markku juoksi myös ennätyksensä ja seuraennätyksen, aika 50,46
riitti sijalle 8.
Samoissa kisoissa Eemeli Laaksonen sijoittui Markun vanavedessä 400:lla sijalle 9. ja Kalle
Raitala sijalle 13.
200m:llä Eemeli oli 13. ja Kalle 15.
Turussa pidetyissä 9-15v. piirinmestaruuskisoissa kaiulla oli pieni mutta tehokas joukkue, mitaleita
kertyi peräti 11 kpl ja lisäksi nelos- ym. hyviä sijoituksia.
Mitaleille ylsivät Heidi Nevala (2 x kulta ja 2 x hopea), Julia Vuolli (2 x kulta ja 2 x pronssi), Saara
Mattila (hopea ja pronssi) sekä Juho Mattila (kulta) Tulokset 10.8 ja tulokset 11.8
Kesän toinen Vattenfall-seuraottelu kisailtiin Somerolla 6.8. hienoissa oloissa. Monia ennätyksiä
tehtiin ja nähtiin jopa naisten Suomen ennätys seiväshypyssä kun Minna Nikkanen kilpailun
ulkopuolisena hyppäsi 450.
Tulokset
19-vuotiaiden aluemestaruuskisojen toisena päivänä Huittisissa Markku Haavisto voitti 400m:n
aidat soolojuoksuna ajalla 57,58. Kahdella sadalla metrillä Eemeli Laaksonen oli 6. ja Kalle Raitala
8.
19-vuotiaiden aluemestaruuskisoissa (Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi) Turussa Eemeli
Laaksonen otti hopeaa 400m:llä ja Markku Haavisto oli kolmas, samoilla ennätysajoilla 50,72.
Samalla matkalla vielä neljänneksi kiri Kalle Raitala joka juuri hetkeä aiemmin kohensi ennätystään
100m:llä 11,53:een ja sijoittuen viidenneksi. Eemelin ja Markun tie samalla matkalla päättyi
alkueriin.

Kalevan Kisoissa Vaasassa Markku Haavisto juoksi 400m:n aidoissa uuden ennätyksensä 56,58 ja
sijoitus alkuerissä 15. Markku antoi omasta suorituksestaan arvosanan tyydyttävä joten omista
SM-kisoista on lupa odottaa reilua parannusta. 19-vuotiaiden SM-kisat Lappeenrannassa 10.-11.8
jonne Markun lisäksi ovat lähdössä Eemeli Laaksonen ja Kalle Raitala.

Kohaushölkässä ennätysmäärä osanottajia!!
24.7. juostussa kohaushölkässä tehtiin jälleen uusi osanottajaennätys, 132 juoksijaa. Miesten
pitkällä matkalla Forssan Marko Vaittinen teki uuden reittiennätyksen joka nyt kirjataan 28,33
(8,6km)

Kohauskisat pidettiin 22.7 tuulisissa ja välillä hieman hankalissakin oloissa onnistuneesti.
Puuskittain puhaltanut tuuli laittoi runsaslukuisen urheilijajoukon koville mutta hienosti siitä urheilijat
selvisivät ja tekivät monia uusia ennätyksiä ja hyviä tuloksia.
Tulokset avautuvat tästä pdf-tiedostona.
Kohauskisojen palkintojen hankintaan saatiin mukava lahjoitus Kosken sulkapalloharrastajilta jotka
keväisessä turnauksessaan keräsivät varoja nuorten urheilijoiden palkintoihin!
Kiitos heille!!
Tyttöjen pm-otteluissa 11.7 Salossa Heidi Nevala sijoittui hienosti viidenneksi T12-sarjassa. T10sarjassa Julia Vuolli niinikään viides ja Saara Mattila kuudes. Tulokset

Kaiulle SM pronssia Joensuusta!!!
M19 sarjassa 4 x 400m:llä Markku Haavisto, Kalle Raitala, Eemeli Laaksonen ja Olli Jalli tekivät
seurahistoriaa voittamalla kaiulle ensimmäisen SM-mitalin viestijuoksusta! Upea aika 3.26,26 on
luonnollisesti uusi seuraennätys kaikki sarjat huomioiden. Kaiku johti viestiä 3½ osuutta jolloin
HKV:n ja Kenttäurheilijoiden kovat juoksijat menivät ohi mutta hienosti vasta 16-vuotias Olli sai
pidettyä muut takana. Saavutusta voidaan pitää todellisena joukkuesuorituksena sillä kolmen
ensimmäisen osuuden osuusajat olivat käytännössä keskenään samat.
Samoissa kisoissa joukkue Markku Haavisto, Kalle Raitala, Eemeli Laaksonen ja Kevin Kreen
juoksivat M19 4 x 100 m:n alkuerissä mutta viimeisen vaihdon mennessä aavistuksen pitkäksi tuli
hylkäys. Juoksuvauhti olisi riittänyt finaalipaikkaan!
Pronssijuoksu katsottavissa Yle Areenassa 6.8. asti. Avaa SM-viesten tallenne tästä. Juoksu alkaa
kohdassa 25.30.

Kaiun nuorille miehille aluemestaruushopeaa!
Alueen (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme) viestimestaruudet ratkottiin 25.6 helteisissä oloissa
Turussa. Kaiun 19-sarjan miehet ottivat hopeamitalit 4 x 400m:llä. Joukkueessa juoksivat Eemeli
Laaksonen, Kalle Raitala, Olli Jalli ja Kevin Kreen. Pikaviestissä saman joukkueen matka päättyi
viimeiseen vaihtoon joka meni pitkäksi.
Joukkueesta puuttui tärkeä aloittaja Markku Haavisto kuumeen vuoksi.

Kesän ensimmäinen Vattenfall-seuracup Kaarinassa sujui mukavissa merkeissä. Kaiku keräsi
5189 pistettä mikä oikeuttaa omassa sarjassa Varsinais-Suomessa neljänteen tilaan,
kts pistetilanne
Mukavassa säässä tehtiin monia omia ennätyksiä, katso tulokset täältä.

Ke 12.6 korkeushypyn lajikoulutusta kentällä. Ohjaajana Minna Vehmasto-Sulander

Vuoden 2013 Kunniakierros-tapahtuma pidettiin ma 20.5 onnistuneesti. Kahdenkymmenen
innokkaan kiertäjän voimin kerättiin n. 6500,Kiitos kaikille tukijoille ja kiertäjille.
Parhaan päähineen palkinnon kaappasi Julia Vuolli vappuaiheisella Kaiku-hatullaan.

Mynämäellä 15.5 pidetyissä maastojuoksun pm-kisoissa Jonna Pakola sijoittui hienosti T14
sarjassa viidenneksi.

Heidi Nevalalle pm-mitaleita hallista!
T12 sarjassa kilpaileva Heidi voitti piirinmestaruuden kuulassa ja oli kolmas korkeushypyssä
tuloksilla 10,49 ja 131.
Kuulan tulos on samalla myös uusi seuraennätys!!

Markku Haavisto sijoittui SM-halleissa Tampereella M19 sarjan 300m:n aidoissa sijalle 8. ja
400m:n sileällä sijalle 10. Sijoitukset ja ajat olivat pettymys Markulle mutta kasvattavat sopivasti
nälkää kesää kohden. Toisaalta harjoittelussa ei ole juurikaan hallikisoja edes huomioitu joten ihan
kohtuulliset tulokset kuitenkin.

Piirin hallimestaruuskisoissa Kalle Raitala nappasi miesten 400m:llä pronssia.
M19 sarjan pm-kisoissa Kallelle mestaruus 400m:llä ja 200m:llä pronssia, samoissa kisoissa
Eemeli Laaksonen nappasi hopeaa 800m:llä.

Vuosi 2013 alkoi ja harjoitukset jatkuvat vanhaan malliin.
Tervetuloa uudet ja vanhat harrastajat monipuolisen yleisurheiluharrastuksen pariin!
Syksyn harjoitukset ovat sujuneet hyvin ja kesältä on jo nyt lupa odottaa paljon...

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus ke 7.11.2012 klo 18.00 Kosken Osuuspankin auditorio- ja
kokoustiloissa.
Tilaisuudessa palkitaan kauden menestyjät sekä jaetaan palkintoja kesän kilpailuista.
Urheilijavieraana Juho Launto Sauvon Urheilijoista. Parhaana saavutuksena Juholla on Kalevan
Kisojen 4. sija sekä 22-sarjan Suomen mestaruus 400m:n aitajuoksussa. Lisää Juhosta
löydät täältä
Tervetuloa!!

Julia paransi piiriennätystään
Turussa Tilastopajacupin osakilpailussa Julia Vuolli paransi omissä nimissä ollutta T9 sarjan
seiväshypyn piiriennätystä lukemiin 192, aiempi ennätys parani 2 cm. Julia on parantanut tänä
vuonna sarjan ennätystä jo 22cm.

Henri kolmas KLL-kisoissa
Henri Liipola sijoittui hienosti kolmanneksi KLL:n A-sarjan mestaruuskisoissa Tampereella 8.9.
Moukari lensi 62,27 ja voittoon olisi vaadittu kolmisen metriä parempi tulos.

Eemeli otteluiden SM-kisoissa
Eemeli Laaksonen sijoittui 14. kymmenottelun SM-kisoissa Turussa 7.-8.9. Eemelin pisteet
kokeiluluonteisessa ottelussa olivat 4615. Voittoon otteli Lappajärven Elmo Savola.

Kaiku Vattenfall-seuracupin finaalissa 12.
Seuracupin finaaliin pääsi jälleen kerran 16 parasta seuraa ja Kaiku mukana jo 11. kerran. Posiolla
pidetyistä finaaleista oli kotiin tuomisina monta henkiläkohtaista ennätystä ja jopa seuraennätyksiä.
Kokonaiskilpailuissa Kaiun sijoitus nousi hienosti sijalle 12. Tulokset
Piirikisoina pidettyihin karsintoihin osallistui 52 seuraa!!
Myös järjestäjät olivat tyytyväisiä finaaliin ja tästä löytyy heidän kiitoksensa

Henri ja Markku Kalevan kisoissa
Henri Liipola (18v) ja Markku Haavisto (17v) pääsivät ensimmäistä kertaa mukaan yleisen sarjan
Suomen Mestaruuskilpailuihin ja onnistuivat siellä hienosti. Henri heitti moukarin karsinnassa
itselleen kohtuullisen tuloksen 56,75 ja sijoittui karsinnassa sijalle 15. ja Markku aitoi 400m:llä
uuden ennätyksen itselleen ja seuralleen, 56,84 ja sijoitus hienosti 14.
Edellisestä Kaikulaisen edustuksesta Kalevan kisoissa on jo vuosia, v. 2000 Jarno Koivunen edusti
Kaikua ja silloinkin paikkana oli Lahti.

Markku neljäs SM-kisoissa
17-vuotiaiden Suomen Mestaruuskilpailut pidettiin Espoon Leppävaarassa 17.-19.8. Kaikulaisista
parhaiten menestyi Markku Haavisto ollen 300m:n aidoissa hienosti 4. uudella ennätysajallaan
38,65 joka on samalla myös seuraennätys. Sileällä 300m:llä Markku sijoittui sijalle 7. ajalla 36,19
joka sekin on miehen ja seuran ennätys.
Eemeli Laaksonen sijoittui kovatasoisessa 300m:n kisassa sijalle 10. 800m:llä Eemeli oli
ennätyksellään 2.05,57 sijalla 14 kuten pituudessakin. Eemelin 800m:n aika on myös uusi
seuraennätys.
N16 sarjan keihäässä Iina Mattila heitti rutiinituloksen 32,41 ja sijoitus hienosti 13.

Henri viides SM-kisoissa
19-vuotiaiden Suomen Mestaruuskilpailut pidettiin 11.-12.8 Kauhajoella ja Kaiun 18-vuotias Henri
Liipola heitti hienosti viidenneksi tuloksella 66,38. Kalle Raitala juoksi 400m:llä sijalle 8. ajalla 50,96
ja 200m:llä sijoitus 11 (ae 23,10). Molemmat siis ensivuonnakin vielä samassa sarjassa!

9 mitalia 9-15 pm-kisoista!
Turussa pidetyissä 9-15 vuotiaiden piirinmestaruuskisoissa Kaikulaiset keräsivät hienon saaliin,
peräti 9 mitalia sekä joukon muita hyviä sijoituksia. Mitaleilla olivat Heidi Nevala (T11) voitto ja

kaksi kertaa kakkonen, Toni Mattila (P10) voitto, Saara Mattila (T9) toinen ja kaksi kertaa kolmas
sekä Julia Vuolli (T9) voitto ja kolmas.

Mitaleita aikuisten pm-kisoista
Kalle Raitala otti tuplahopeat miesten piirinmestaruuskisoista, Laitilasta. Ensin 400m:llä uusi
ennätys 50,74 ja toisena päivänä 200m hyvään aikaan 22,92 1,5ms vastatuuleen. Samoilla
matkoilla Eemeli Laaksonen oli 4. ja 6.
Markku Haavisto otti myös hopeaa 400m:n aidoissa ennätysajalla 57,51

Markku Haavisto ja Eemeli Laaksonen 17-vuotiaiden piiriotteluun!!
Markku ja Eemeli valittiin pm-kisojen menestyksen perusteella edustamaan Varsinais-Suomea
piiriotteluun, Sastamalaan 7.8.
Markulla kaksi ja Eemelillä yksi henkilökohtainen matka sekä molemmat piirin viestijoukkueeseen.

Viisi mitalia 17- ja 19- vuotiaiden pm-kisoista!
Mynämäellä pidetyissä pm-kisoissa Kaikulaiset keräsivät viisi mitalia. Kultaisen otti Markku
Haavisto M17 300 m:n aidoissa sivuamalla Suomen kärkiaikaa 39,11. Hopealla Kalle Raitala M19
400m:llä, uudella Kaiun ennätyksellä 51,17 ja Kalle myös 200:lla pronssia hienolla ajalla mutta
tuulta hieman liikaa. Eemeli Laaksonen otti kaksi pronssista mitalia, pituudessa ja 300M:llä ja sarja
M17.

Kohaushölkässä ennätysmäärä osanottajia!
Kohausviikkoon kuuluva, perinteinen, Kohaushölkkä keräsi paikalle peräti 124 juoksijaa joka on
uusi osanottajaennätys. Sää oli suosiollinen ja sadetta saatiin vain sen verran että voi
mainita. Tulokset
Yleisurheilijoiden Kohaus jatkuu Kohauskisoilla ma 30.7 klo 18.00 alkaen.

Viestimenestystä Kaikulaisille!!
Kosken Kaiun nuoret miehet Markku Haavisto, Kalle Raitala, Eemeli Laaksonen ja Osmo Jalli
juoksivat upeasti neljänneksi SM-viesteissä Porissa, M19 sarjan 4 x 400m:llä. Pojat laittoivat Kaiun
historiaa kunnolla uusiksi menestymällä lajissa, jossa yleensä vain ”isommat” seurat juhlivat.
Saavutuksen arvoa nostaa vielä se, että Markku ja Eemeli kuuluvat vielä 17-vuotiaiden sarjaan ja
Kallekin vasta ensimmäistä vuotta alle 19-vuotiaissa, joten mielenkiinnolla voi odottaa jo seuraavaa
vuotta.
Markku, Kalle ja Eemeli juoksivat myös 4 x 100m:llä hienosti finaaliin, eli kahdeksan parhaan
joukkoon, mutta loppukilpailussa tuli hylkäys pitkäksi mennen vaihdon myötä. Alkuerissä ankkurina
toimi moukarinheittäjänä paremmin tunnettu Henri Liipola ja loppukilpailussa pestiä hoiti alokas
Niko Nevala

Heidi Nevalalle kultaa!

Raisiossa pidetyissä piirinmestaruusotteluissa Heidi voitti tiukan kisan jälkeen 3-ottelun
mestaruuden T11 sarjassa. Heidin hieno sarja oli 60m aikaan 9,56 pituutta 405 ja kuulaa 9,91.
Ottelun pistemäärä 1030 ja ero seuraavaan vain 8 pistettä.
Henri Liipolalle tuplapiirinmestaruus moukarissa!
Tarvasjoella kisattiin moukarinheiton piirinmestaruuksista ja Henri voitti sekä miesten että oman,
M19-sarjan, mestaruudet tuloksilla 56,44 ja 61,82.

Kaikulaiset ykkösiä alueviesteissä!
Porissa kisailtiin alueviestimestaruuksista 3.7., alue muodostuu Hämeen, Satakunnan ja VarsinaisSuomen piireistä.
Kaiun M19 joukkue voitti hienosti mestaruuden 4 x 400m:n viestissä ja otti hopeaa 4 x 100m:n
viestissä jossa edelle ehti vain TuUL. Menestyksekkään joukkueen jäsenet ovat Markku Haavisto,
Kalle Raitala, Eemeli Laaksonen, Henri Liipola, Osmo Jalli ja Niko Nevala.

Kaikulaisille uusia piiriennätyksiä!
Henri Liipola on tänä vuonna laittanut jo kahden sarjan piiriennätykset uusiksi, ensin M19 sarjan
ennätys kuuden kilon moukarilla, 69,89 ja heti perään M22 sarjan ennätys joka nyt siis 60,37
(7,2kg)
Julia Vuolli hyppäsi T9 sarjan seipäässä uusiksi piiriennätyslukemiksi 190, entinen piiriennätys oli
171. Hypyssä oli ilmaa sen verran reippaasti että parannusta vielä tänä kesänä odotettavissa.

Henri Liipola heitti 19-vuotiaiden MM-kisarajan!!
Leirikilpailu Forssassa (18.5) oli onnistunut moukarikisa Henrille, tuloksena uusi ennätys 69,89
(6kg) joka ylittää alle 19-vuotiaiden MM-kisojen B-rajan. Kilpailu ei kuitenkaan ollut SUL:n
näyttökilpailu joten nälkää jäi mukavasti seuraaviinkin kisoihin. Suomen tilastoissa tulos oikeuttaa
neljänteen sijaan tällä hetkellä.

Saara Mattila juoksi hopealle 9-vuotiaiden sarjan sisulisämaastoissa Turussa 15.5. Hienolla
juoksulla Saara jäi voittajasta vain
2 sekuntia.

Perinteistä Kunniakierrosta kierrettiin 14.5 onnistuneesti, tuloksena n. 7000 euron keräyssumma.
Kiitos kaikille tukijoille, kerääjille sekä tapahtumaa viihdyttäneelle Siksei-bändille!!!

Henri Liipolalle miesten A-luokka!!
Forssassa käydyissä piirikunnallisissa moukarikisoissa Kaiun Henri Liipola heitti miesten moukari
mainiosti, 60,37, joka on uusi seuraennätys ja mikä hienointa, miesten A-luokka joka oikeuttaa
pääsyyn Kalevan kisoihin!! Samalla tulos on myös uusi M22 sarjan uusi piiriennätys.

Henri Liipolalle SM hopeaa moukarin talvikisoista!!!

Henri onnistui moukarinheiton talvi SM-kisoissa mainiosta ja heitti uuden ennätyksensä 63,32 jolla
irtosi hopeamitalia. 19-sarjan miehet heittävät kuuden kilon moukaria ja tulos on samalla myös uusi
seuraennätys.

Mitalisadetta 17 ja 19-sarjojen pm-kisoista (11.-12.2)!!
19-vuotiaiden sarjassa Kalle Raitala saalisti kolme mitalia ollen 60m:llä 3., 200m:llä 2. ja 400m:llä
2.
17-vuotiaiden sarjassa Eemeli Laaksonen voitti 300m ja oli 2. 800m:llä. Markku Haavisto oli
60m:llä 2.
Kaikki nämä hyvät sijoitukset, hyvät juoksut ja uudet ennätykset lupaavat hyvää tulevalle kesälle!

Hallikausi 2012 on lähtenyt käyntiin ja ensimmäiset piirinmestaruuskisat käyty. Aikuisten kisoista
(4.-5.2) Kalle Raitala ja Eemeli Laaksonen toivat mitalin mieheen 400 m:n matkalta, sijoitukset 2. ja
3.
200m:llä Markku Haavisto oli 4. ja Eemeli 8.
Samaan aikaan kilpailtiin myös 15-sarjan piirinmestaruuksista joihin osallistui kaikulaisista Sinna
Saksi ja Henrikki Raitala.

Yleisurheilukauden 2011 päätöstilaisuutta juhlittiin ke 16.11 Talolan alakoulussa. Tilaisuuteen
saapui urheilijavieraaksi seiväshyppääjä Eemeli Salomäki.
Eemeli kertoo taustoistaan ja urheilu-urastaan sekä jakoi palkinnot kesän sarjakilpailuista,
mestaruuskilpailuista ja maastojuoksuista. Lisäksi menestyneimmille annettin stipendit hyvistä
suorituksista ja parhaana yleisurheilijana palkittiin Markku Haavisto.
Lisää Eemelistä

Vattenfall-finaalit jäävät kaikulaisilta tällä kertaa väliin, ensimmäisen kerran yli kymmeneen
vuoteen. Finaaliin pääsee 15 parasta seuraa ja Kaiun sijoitus tälle kertaa 17.Loppupisteet

Niko Nevala osallistui ainoana Kaikulaisena Valkeakoskella pidettyihin 19-vuotiaiden SM-kisoihin.
Niko ei pituushypyssä pystynyt ihan parhaimpaansa ja sijoitus 17. hänelle vaatimattomalla
tuloksella 577.

Markku Haavistolle SM-hopeaa!!!
16- ja 17-vuotiaiden SM-kisat olivat Jyväskylässä ja Kaiun Markku Haavisto juoksi upeasti hopealle
M16 sarjan 300m:n aitajuoksussa uudella henkilkohtaisella sekä Kaiun ennätyksellä 39,42.
Voittajakaksikko oli ylivoimainen sillä kolmanneksi tullut jäi Markusta jo sekunnin. Markku juoksi
myös 300m ilman aitoja ja pääsi finaaliin ja siellä tuli varaslähdön myötä hylkäys.
Samoissa kisoissa Henri Liipola heitti M17 sarjan moukarissa viidenneksi rutiinituloksellaan 61,27.
Mahdollisuudet mitaliin olivat hyvät sillä ennätysheitollaan olisi pronssi irronnut.

Kalle Raitala osallistui 100 ja 300 m:lle, jääden molemmissa alkueriin. Kallen kisoja haittasi
toipuminen pienestä onnettomuudesta.
14- ja 15-vuotiaiden SM-kisoissa Varkaudessa Iina Mattila ja Miisa Simola heittivät T15 sarjan
keihään joukkuekisassa sijalle 7. Joukkuekilpailussa on vain kolme heittoa ja Iinan kisa meni
jännäksi kun vasta viimeisellä tuli tulos, hieman varmistellen ja näin ennätyksestä jäi uupumaan
kuutisen metriä. Miisa paransi ennätystään hieman, tulokset Iina 28,49 ja Miisa 28,47.
Samoissa kisoissa P14 sarjan 2000m:llä Olli Jalli juoksi ennätyksensä 6.48,79 ja sijoittui B-erässä
kuudenneksi.
Poppikisat perheiden pienimmille to 25.8 klo 18.00. Tervetuloa tulokset

Kesän toinen Vattenfall-osakilpailu oteltiin Salossa 8.8 ja kaikulaiset venyivät hyvään tulokseen,
7710 pisteeseen, joka on 2295 enemmän kuin ensimmäisessä osakilpailussa. Yhteistuloksella
13125 on jännittävä seurata miten käy valtakunnallisessa vertailussa, pääseekö 15 parhaan
joukkoon ja finaaleihin. Salon tulokset

Mitalisadetta 9-15 vuotiaiden piirinmestaruuskisoissa!!
Turussa 30. ja 31.7 pidetyissä piirinmestaruuskisoissa nuoret urheilijat loistivat ja toivat tullessaan
9 mitalia. Komeimpana saavutuksena voidaan pitää 9v tyttöjen korkeuden kaksoisvoittoa Julian ja
Saaran toimesta. Tytöt mahtuvat samaan sarjaan vielä ensi vuonnakin. Mitalirohmuna toimi Heidi
Nevala kolmella hopeallaan.
Mitalistit, kultaa: Iina Mattila T15 keihäs, Julia Vuolli T9 korkeus ja Toni Mattila P9 korkeus.
Hopeaa: Heidi Nevala T10 kuula, kiekko ja keihäs, Saara Mattila T9 korkeus ja 1000m. Pronssia
Juho Mattila P12 korkeus.
Lisäksi koskelaiset saavuttivat tukun muita hyviä sijoituksia ja tuloksia joista lisää
tuloksista, 30.7 31.7

Perinteiset Kohaus-kisat kisailtiin lähes ihanteellisissa oloissa. Urheilijoita oli paikalla mukavasti ja
nähtiin monta uutta ennätystä ja paljon iloisia ilmeitä. Kiitos osallistujille, kannustajille sekä
talkooväelle.
Tulokset

Henri ja Markku menestyivät piiriottelussa
Henri Liipola ja Markku Haavisto olivat edustamassa Varsinais-Suomea alle 17v piiriottelussa.
Piiriottelu kisailtiin 2.8 Hämeenlinnassa ja vastassa olivat Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja
Satakunnan joukkueet. Markku juoksi 300m:n aidoissa uuden komean ennätyksen 39,86 ja oli
kisassa toinen. Henri heitti perustuloksen 60,63 ja oli kisassa kolmas.tulokset

Nikolle hopeaa ja Markulle pronssia!
Markku Haavisto otti M17 sarjan piirinmestaruuskisoissa pronssia 300m:n aitajuoksussa uudella
ennätyksellään 40,80.

Samoissa kisoissa M19 sarjan 3-loikassa Niko Nevala avasi kauden hopeisella mitalilla, tuloksella
12,27.
Tulokset 1. päivä
Tulokset 2. päivä

Heidi ja Henri mitaleilla!
Piirinmestaruuskisoissa Heidi Nevala otti T10 sarjan 3-ottelun pronssia erittäin tiukassa kisassa
jossa voiton vei Perttelin Peikkojen Venla Määttänen. Tulokset
Henri Liipola heitti jälleen yli 60m ja otti M17 sarjan pm-hopeaa kovatasoisessa kisassa
Tarvasjoella, tulokset

Kesän ensimmäinen Vattenfall-seuracupin osakilpailu kisattiin Somerolla 14.6 ja kaikulaiset
keräsivät pisteitä hienosti 5415. Jos toisessa osakilpailussa, Salossa 8.8, onnistutaan niin jälleen
kerran on mahdollisuus päästä finaaleihin, jo 11 kerran peräkkäin. Finaaleihin osallistujat pääsevät
seuraamaan aikuisten Suomi-Ruotsi ottelua paikan päälle!!!

Kunniakierrostapahtuman juhlavuotta juhlistettiin ennätyskeräyksellä. Yli kolmenkymmenen
kerääjän voimin kerättiin lähes 9000 euron summa kasaan, hienoa! Kiitos kaikille kerääjille ja
tukijoille!!

Kaiku järjestää seiväs- ja keihäskoulun, lisää tietoa tästä

Kuntoilusta kiinnostuneet, tervetuloa juoksukouluun!! Kurkaa tästä esite

Kunniakierrostapahtumalla juhlavuosi, 30v. Koskella tätä tapahtumaa juhlitaan kentällä
tapahtuman merkeissä to 26.5. klo 18.00
Tervetuloa osallistumaan ja viettämään mukavaa aikaa hyvässä seurassa!!

Kesä lähestyy, hyvä aika oppia ja päivittää itselleen yleisurheilun sääntöjä.

I-tason tuomarikoulutus Koskella ma 9.5. klo 18.00 alkaen. Koulutus tapahtuu kentällä varsinaisilla
suorituspaikoilla. Tilaisuus sopii kaikille yli 13-vuotiaille. Vanhemmat, isovanhemmat ym
Tervetuloa!!

Hallikilpailukausi on alkanut ja Kaiun omat, perinteiset hallikisat kisaillaan ke 16.3 klo 17.30
liikuntahallilla. Ottelulajeina 40m, vauhditon pituus/3-loikka sekä kuula. Tulokset

Yleisurheilukausi 2010 päätetty ja parhaat palkittu. Kaiun parhaan yleisurheilijan tittelin otti itselleen
Niko Nevala joka pituudessa hyppäsi uudelle metriluvulle, 610 tuloksellaan. Päätöstilaisuudessa
palkittiin aktiivisimmat ja menestyneimmät urheilijat sekä kuunneltiin, niin yleisurheilussa kuin
lentopallossakin menestynyttä, Jukka Lehteä, joka kannusti nuoria monipuolisuuteen.

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus ke 17.11.2010 klo 18.00 koulukeskuksen ruokalassa.
Urheilijavieraana koskelainen Jukka Lehti joka on menestynyt sekä yleisurheilussa että
lentopallossa, saavuttaen näissä lajeissa monta SM-mitalia niin aikuisten kuin junioreidenkin
sarjoissa. Jukalla on edelleen myös monta Kaiun yleisurheilu ennätystä...

Syksyn harjoitukset alkavat ma 11.10 klo 18 yli 11 vuotiaille. Keskiviikkoisin harjoitukset kaiken
ikäisille, alle 11 v. 17-18.30 ja yli 11 v 18-20.
Tervetuloa mukaan!

Valtakunnallisessa Vattenfall-seuracupin finaalissa Kaikulaiset taistelivat hienosti ja sijoitus hyvä
10. Kaikkiaan seuracupin karsintoihin osallistui 60 seuraa ympäri Suomea ja finaaliin kutsuttiin 15
parasta. Kisojen jälkeen Kaikulaiset pääsivät seuraamaan Suomi-Ruotsi maaottelua ja kiertämään
kunniakierroksen stadionilla!!
Finaalin tulokset
Markku Haavistolle SM pronssia!!!
15-vuotiaiden Suomen Mestaruus-kisoissa Helsingissä 20.8 Markku Haavisto juoksi hienosti
200m:n aidoissa ja otti loppukilpailussa pronssia! Alkuerissä Markku voitti oman eränsä ja juoksi
ennätyksekseen 27,65. Loppukilpailuissa vastatuuli ja aiempi juoksu hieman painoivat ja aika
27,92 riitti komeasti kolmanteen sijaan. Edelle ehtivät HKV:n Jerri Råman ja Raision Kuulan
Kristoffer Olin.
22.8 Markku juoksi 300m:llä myös loppukilpailuun ja siinä sijoitus hieno 7.
Tulokset

16- ja 17-vuotiaiden SM-kisat kilpailtiin Tampereella 13.-15.8. Kaikulaisista parjaiten sijoittui Henri
Liipola P16 sarjan moukarissa hienosti kuudenneksi ennätyksellään 55.32.
Niko Nevala hyppäsi M17-sarjan 3-loikassa ennätyksensä 12.91 ja oli 9. Pituudessa Niko hieman
epäonnistui ja sijoitus 13.
M16 300m:lla Kalle Raitala juoksi ennätyksensä 38,24 ja sijoitus hienosti 10. Satanen ei kulkenut
ihan yhtä hyvin ja siinä Kalle jäi omassa alkuerässään kuudenneksi.
Vattenfall-seuracupin toinen osakilpailu kisailtiin Salossa 10.8 ja Kaiku keräsi hyvät pisteet 7417
joilla varmistui paikka valtakunnalliseen finaaliin jo kymmenennen kerran peräkkäin!!!
Sää oli sopivasti vähän totuttua viileämpi joka edesauttoi hyvien tuloksien syntymistä. Tulokset.
Finaali on la 28.8 Vihdissä, jonka jälkeen matka jatkuu Stadionille Ruotsi-ottelua seuraamaan!!
Lisätietoa finaaleista löydät täältä
9-15-vuotiaiden piirinmestaruudet ratkottiin Turussa 7. ja 8.8. Kaikulaisille kisoista kertyi mukavasti
6 mitalia joista peräti kolme rohmusi T9 sarjassa kilpaileva Heidi Nevala. Heidi oli kuulassa ja
keihäässä toinen sekä korkeudessa kolmas.
Kahteen mitaliin ylsi P15 sarjassa Markku Haavisto, 300m:llä toinen ja 200m:n aitajuoksussa 3.
Miisa Simola otti hopeamitalin T14 sarjan kuulassa.
Lisäksi muita hyviä kaikulaisten sijoituksia sekä ennätyksiä löytyy tuloslistoilta. Tulokset
7.8 Tulokset 8.8
Niko Nevala piiriotteluun!
17-vuotiaiden piiriottelu 3.8 Uudessakaupungissa ja kaikulaisista joukkueeseen on valittu Niko
Nevala. Niko hyppää pituutta ja 3-loikkaa Varsinais-Suomen joukkueessa. Vastustajat tulevat
Satakunnasta, Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta.
Joukkuevalinnat tehtiin pm-kisojen perusteella ja lähellä paikkaa olivat myös Henri Liipola ja
Markku Haavisto.
Piiriottelun tulokset

16 ja 17-vuotiaiden piirnmestaruudet ratkottiin Liedossa ja sieltä kaikulaiset nappasivat hienosti 4
mitalia.
Niko Nevala oli toinen 3-loikassa sekä pituudessa kolmas. Kolmossijat nappasivat myös Henri
Liipola moukarissa ja Markku Haavisto 300m:n aidoissa.
Henri oli myös kuulassa ja sijoitus 4. Kalle Raitala sijoittui pituudessa viidenneksi ja 300m:llä
sijoitus oli 7. Ann-Mari Anttila hyppäsi pituudessa sijalle 12. Tulokset 1. päivä ja 2. päivä

Kohauskisat kilpailtiin 26.7 hienossa säässä kuten tähän kesään kuuluukin. Kilpailijoita paikalle
saapui vajaa sata ja tulokset muodostuivat hyviksi. Tulokset

Kesän ensimmäinen Vattenfall-seuracup kisailtiin ti 15.6 Somerolla. Kaikulaiset olivat jälleen
mukana vahvalla joukkueella ja kotiin tuomisina oli useita ennätyksiä sekä hyvät yhteispisteet 7260
jotka antavat hyvät lähtökohdat toiseen osakilpailuun. Tulokset. Tällä vauhdilla finaalipaikka
näyttää todennäköiseltä mutta hyvin täytyy vielä onnistua toisessakin osakilpailussa että finaaliin ja
maaotteluun päästään.

Lisää infoa Vattenfall-seuracupista löydät täältä

Kunniakierros järjestettiin 19.5 ja sää helli osallistujia lämmöllään. Tulos oli jälleen yli 6000 euron
joten suuri kiitos kaikille kerääjille ja tukijoille!!
Lisää tietoa Kunniakierroksista täältä

Kaiun uudet verkkarit ja tuulipuvut tulevat myyntiin toukokuun aikana!!!! Uudet mallit, katso täältä

Kaiun omat hallikisat liikuntahallilla ke 17.3.2010. Ilmoittautuminen klo 17. ja kisat klo 17.30.
Lajeina 40m, kuula ja vauhditon pituus/kolmiloikka. Tulokset

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus ke 18.11 klo 18.00. kirjaston yläkerrassa, Koski-salissa.
Tervetuloa!
Vieraana entinen korkeushypyn Suomen ennätyksen haltija ja moninkertainen Suomen Mestari
Minna Vehmasto-Sulander. Lisää Minnan saavutuksista löydät täältä

Kaiun yleisurheilumestaruuskilpailut keskiviikkona 16.9 klo 18.00 urheilukentällä. Tervetuloa!

Vattenfall-seuracupin valtakunnallinen finaali kilpailtiin 29.8 Karstulassa. Kaiku selvitti tiensä
finaaleihin jo yhdeksännen kerran peräjälkeen. Karsintana oli alueelliset kaksi seuraottelu joiden
pisteillä Kaiku oli 11. paras Suomessa alle 5000 as. kunnista.
Finaalissa kaikulaiset taistelivat hienosti ja saavuttivat sijan 12. Toinen varsinais-suomalainen
finaaleihin päässyt Vehmaan Kiisto oli sijalla 15. ja voiton vei Lappajärven Veikot.
Tulokset

16- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut kisailtiin 22. ja 23.8 Seinäjoella. Kaikulaisista mukana oli Niko
Nevala joka loikki 16-vuotiaiden kolmiloikassa komeasti sijalle 10. ennätyksellään 12.72.

14- ja 15-vuotiaiden Suomen Mestaruuskisat pidettiin 14.-16.8 Harjavallassa. Kaikulaisista
parhaiten menestyi Markku Haavisto P14 sarjan 200m:n aitajuoksussa ollen 7. eli ensimmäinen
joka tippui finaalista. Markun uusi ennätys nyt 30,85.
P15 sarjan moukarissa Henri Liipola ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla ja heitti 48,95
jolla sijoittui kuitenkin hienosti kymmenenneksi. Tällä kaudella Henri on heittänyt 56 m ja sillä
tuloksella olisi ollut pronssilla.
T15 3-loikassa Keete Kreen hyppäsi 10,22 ja sijoitus 20. Samassa sarjassa Ann-Mari Anttila
hyppäsi 9,70 ja sijoitus 27. Yhdessä he sijoittuivat joukkuekisassa hienosti sijalle 7.
P15 pituudessa Kalle Raitala hyppäsi rutiinituloksen 5,39 ja sijoitus tasaisessa kisassa 27.

Vattenfall-seuracupin toinen osakilpailu kilpailtiin Salossa 10.8 ja kaikulaiset onnistuivat hienosti,
voittivat jälleen muut Salon alueen seurat. Pisteitä kertyi 7482 ja yhteispisteet 15949 oikeuttavat
jälleen kerran valtakunnallisiin finaaleihin. Tulokset
Finaalit 29.8 Karstulassa jonne tullaan jälleen tekemään ikimuistoinen bussimatka.
Valtakunnallista tilanne voi seurata täältä

4. ja 5.8. pidettiin Turussa 17- ja 19-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailut joista kaikulaisille tuli yksi
mitali. M17 moukarissa Henri Liipola oli kolmas kaiun ennätystuloksella 44,28. Lähelle mitalia
ylsivät myös Keete Kreen, Kalle Raitala, Niko Nevala sekä Osmo Jalli. Tulokset löytyvät
tilastopajasta sekä varsy.net.

9-15 vuotiaiden piirinmestaruuskilpailut pidettiin Turussa 25. ja 26.7. Kaikulaisille saaliiksi kertyi
monta henkilökohtaista ennätystä, 6 mitalia ja paljon muita hyviä sijoituksia.
Mitalin kotiin toivat Ann-Mari Anttila, Kalle Raitala, Markku Haavisto, Iina Mattila ja Kevin Kreen
kaksi mitalia. Tulokset löytyvät tilastopajasta sekä varsy.net.

Perinteiset Kohauskisat pidettiin 20.7 hyvissä olosuhteissa ja tulokset sen mukaiset. Ennätyksiä ja
hyviä tuloksia roppakaupalla. Kilpailijoita oli mukana lähes sata, kauimmaiset Alajärvelta asti. Kiitos
osallistujille ja tervetuloa taas ensivuonna! tulokset

Vuoden 2009 ensimmäinen Vattenfall-seuraottelu kisailtiin Somerolla. Kaikulaiset onnistuivat
loistavasti ja keräsivät pisteitä 8467 joka on niin kova että loppukilpailupaikka häämöttää jo nyt.
Mutta ei nuolaista ennenkuin... toinen osakilpailu 10.8 Salossa joten tähtäin sinne.

Kesän sarjakilpailut alkavat maanantaina 1.6 klo 18. Muut kesän sarjakilpailut ma 22.6, 6.7, 20.7
(kohauskisat), 3.8 ja 24.8.

Tervetuloa kaikki kilpailemaan.
Sarjakisojen tulokset löytyvät kilpailut-linkin alta.

Kunniakirrosta kierrettiin 25.5 ansiokkaasti. Sää suosi tapahtumaa ja osallistujina 26 kerääjää sekä
lukuisia tukijoita. Kiitos kaikille!!!
Tuloksena tänä vuonna n. 5500 €

Kaiun omat hallikisat kilpailtiin liikuntahallilla ke 11.3.09. Lajeina 40m, kuula ja vauhditon
pituus/kolmiloikka.
tulokset

Yleisurheilukausi 2008 päätettiin palkitsemisilla. Palkintoja oli jakamassa sekä urheilusta
kertomassa, entinen kaikulainen, seiväsmaajoukkueen valmentaja Jarno Koivunen.
Vuoden 2008 parhaaksi yleisurheilijaksi valittiin Laura Raunio. Laura sai Kelloliike M Lappalaisen
lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi omakseen.
Stipendeillä palkittiin seuraavat henkilöt: Jonna Pakola, Juulia Jolkki, Kevin Kreen, Miisa Simola,
Janne Jolkki, Markku Haavisto, Ann-Mari Anttila, Keete Kreen, Henri Liipola, Emilia Lehtinen,
Osmo jalli, Niko Nevala, Eveliina Leime, Laura Raunio, Valtteri Ojanen sekä Matti Haavisto.
Lisäksi palkittiin Kaiun uusien ennätysten tekijät sekä kesän sarjakilpailuissa olleet.

Yleisurheilukauden 2008 päätöstilaisuus ke 26.11 klo 17.30 kirjaston yläkerrassa.
Vieraana naisten maajoukkueen seiväshyppyvalmentaja, Minna Nikkasen valmentaja ja entinen
kaikulainen, Jarno Koivunen. Tervetuloa!

Kaiku oli jälleen mukana valtakunnallisessa Vattenfall-seuracupin finaalissa!!!
30.8 oli monelle kaikulaiselle kauden kohokohta kun ensin päivällä kilpailtiin suuressa finaalissa
Tuusulassa ja sen jälkeen mentiin Suomi-Ruotsi maaotteluun Olympia-stadionille kiertämään
kunniakierros sekä nauttimaan kuumasta maaottelusta. Tulokset finaalista
Nuorten Suomen Mestaruuskilpailut kisailtiin 22.-24.8 ja kaikulaiset olivat mukana seitsemän
urheilijan voimin. Parhaiten menestyivät Keete Kreen ja Ann-Mari Anttila T14 sarjan 3-loikan
joukkuekisassa ollen viidensiä.
Muiden sijoitukset ja tulokset seuraavasti:
P14 moukarissa Henri Liipola 8. (42.65), T14 3-loikassa Keete 11. (10,22) ja Ann-Mari 14. (10,09),
T14 seipäässä Keete 11. (240), P15 pituudessa Niko Nevala 14. (5,43) ja 3-loikassa Niko 15.
(11,86), P15 200m:n aitajuoksussa Osmo Jalli 13. (30,41), N17 pituudessa Eveliina Leime 24.
(4,60) ja 3-loikassa Eve 18. (10,38) sekä N19 3-loikassa Laura Raunio 13. (10,69)

9-15-vuotiaiden piirinmestarruskilpailut kisailtiin 2.-3.8. Turussa Paavo Nurmi-stadionilla.
Kaikulaiset olivat jälleen vedossa ja kahmivat kovassa seurassa peräti 11 mitalia ja tukun muita

hyviä sijoituksia. Kaksi mitalia saavuttivat Miisa Simola, Keete Kreen ja Osmo Jalli. Yhden mitalin
kotiin toivat Juulia Jolkki, Emilia Lehtinen, Janne Jolkki, Henry Liipola sekä Niko Nevala.
Tulokset

Toinenkin Vattenfall-osakilpailu sujui Kaikulaisilta hyvin ja paikka Vattenfall-Finaaleissa lienee
varma. Kaiun pisteet toisesta ottelusta 8875 ovat lähes samat kuin ensimmäisestäkin.
Tulokset

Perinteiset Kohauskisat kilpailtiin ti 22.7 Kosken urheilukentällä. Urheilijoita oli mukavasti paikalla,
kaikkiaan 28 eri seurasta. Kovatasoisin kilpailu taisi olla P15 sarjan moukari jossa toisistaan ottivat
mittaa kaksi Suomen tilastojen kovinta heittäjää. Tunnelma oli mukava ja kisat sujuivat hyvin, uusia
ennätyksiä tehtiin roppakaupalla.
Tulokset

Raisiossa kilpailtiin 17 ja 19-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailut ja niistä kaikulaiset toivat kotiin
komeasti 7 mitalia. Laura Raunio 3, Matti Haavisto 2 ja Valtteri Ojanen 2 mitalia. Lisäksi Eveliina
Leimeen sijoitus 3-loikassa viides. Nuoremmista Ann-Mari Anttila, Emilia Lehtinen ja Niko Nevala
kävivät kokeilemassa vanhempien sarjassa siipiään.
Tulokset; 1. päivä ja 2. päivä

Ensimmäiset Vattenfall-seuracupin osakilpailpailut käyty ja Kaiku komeilee hienosti sijalla 7
valtakunnan tilastossa. Toinen osakilpailu kilpaillaan Kaiun osalta Salossa ma 28.7.
Tilanne ensimmäisen osakilpailun jälkeen

Kunniakierrosta kierrettiin 19.5 urheilukentällä yli 30 kiertäjän voimin. Eniten kierroksia kiersi
Valtteri Ojanen, 26 kierrosta ja toisena Eveliina Leime 25 kierrosta.
Eniten rahaa keräsi jälleen Taisto Lehti 1810 eurollaan ja toisena Emilia Lehtinen 712€.
Kokonaissumma nousi tänä vuonna hieman yli 6000 euron.
Kiitos tukijoille sekä kerääjille!!

Kaiun omat hallikisat liikuntahallilla ke 12.3 klo 17.30.
Ilmoittautuminen klo 17.00. Tulokset

Kauden päätöstilaisuus pidettiin lämminhenkisenä ja juhlallisena jossa Kirsi Ahonen kertoi omasta
urheilu-urastaan ja jakoi palkintoja kesän mittaan menestyneille.
Parhaana yleisurheilijana palkittiin Eveliina Leime , joka voitti tiukassa kisassa yhdellä pisteellä
Laura Raunion.

Yleisurheilukauden 2007 päätöstilaisuus ke 21.11 klo 18.00 kirjaston yläkerrassa.
Urheilijavieraana keihäänheittäjä Kirsi Ahonen. Lisää Kirsistä löydät Tilastopajan sivuilta tai hänen
omasta harjoitusblogistaan

Varsinais-Suomen yleisurheilu, Varsy palkitsi vuoden 2007 parhaita kauden päätöstilaisuudessaan
ja Kaikukin sai omansa.
Kaiku palkittiin piirin seuracupin parhaana seurana alle 10 000 asukkaan sarjassa sekä piirin
neljänneksi parhaana Kunniakierros-seurana!!!

Suomen Urheiluliiton ja Eniron yhteistyö tuottaa koulutusta.
Nyt luennoille..

Kaiku kuudes!!!
Kaikulaiset venyivät hienosti Vattenfall seuracupin finaalissa, Vetelissä. Piirikohtaisten karsintojen
jälkeen Kaiku oli valtakunnallisessa vertailussa sijalla 9. mutta upeilla suorituksilla sijoitus tiukassa
kisassa nousi kuudenneksi.
Henkilökohtaisia ennätyksiä ja jopa seuran ennätyksiä tuli useita ja mikä tärkeintä, kaikkien pisteet
olivat tiukassa kisassa ratkaisevia. Yksikin huonompi sijoitus olisi vaikuttanut myös seuran
sijoitukseen. Tulokset

19-vuotiaiden Suomen Mestaruudet ratkottiin viikonlopun (25.-26.8) aikana Uudessakaupungissa.
Kaikulaisista mukana olivat Laura Raunio naisten kolmiloikassa ja Valtteri Ojanen miesten
kuulassa.
Laura sijoittui kisassa hienosti seitsemänneksi tuloksella 11.26. Kisa käytiin vaikeissa tuulioloissa
ja Lauran yltäminen lähes ennätykseen on hyvä suoritus.
Valtteri oli kovassa kuulaseurassa sijalla 11. tuloksella 10.94.
Viimevuoden Suomen mestari Matti Haavisto joutui jättämään kisat väliin polvivaivan vuoksi.

14-15 vuotiaiden Suomen Mestaruuksista kisailtiin viikonloppuna (17.-19.8) Kauhavalla.
Kaikulaisista siellä olivat Emilia Lehtinen ja Niko Nevala, jotka olivat saavuttaneet SM-kisoihin
vaadittavat A-luokka tulokset aiemmin kesällä.
14-vuotiaiden poikien 3-loikassa Niko taisteli myrskyä vastaan ja hyppäsi uudelle metrilukemalle,
tasan 11m ja sijoitus hienosti 12.
Sunnuntaiksi sää parani ja Niko kilpaili pituushypyssä jossa tulos 5,15 oikeutti jälleen sijalle 12.
Emilia hyppäsi kolmiloikka kisassa yhdessä 42 muun tytön kanssa ja sijoitus 28. tuloksella 10.00.
Samaan aikaan Kuopiossa kilpailtiin 16-17 vuotiaiden Suomen Mestaruuksista. Eveliina Leime
sijoittui pituudessa sijalle 22. ja kolmiloikassa sijalle 17. tuloksilla 488 ja 10,69.
Even pääkisat, otteluiden SM-kisat, kilpaillaan syyskuun puolivälissä Espoossa.

Kesän toinen Vattenfall-seuracupin osakilpailu kilpailtiin Raisiossa ke 15.8. Kaikulaiset onnistuivat
kokoamaan hienot 9135 pistettä ja yhteispisteillä 18501 mennään komeasti valtakunnalliseen
finaaliin.
Finaalissa kisaavat 15 parasta seuraa ja finaali pidetään la 1.9 Vetelissä, Etelä-Pohjanmaalla.
Raision tulokset

Perinteiset Kohauskisat pidettiin kauniissa ja lämpimässä säässä torstaina 26.7. Kilpailijoita oli
runsaasti paikalla ja tunnelma kisoissa hyvä. Tulokset löytyvät täältä

Kesän ensimmäinen seuraottelu kisailtiin Loimaalla 20.6 ja Kaiun pisteet 9366 ovat hyvät. Monta
uutta ennätystä ja iloisia ilmeitä saatiin kotiin tuomisiksi. Tulokset löytyvät täältä
Seuraava seuraottelu Raisiossa 15.8.

Kesän kilpailukausi pyörähtänyt käyntiin. Maanantaisin kilpaillaan sarjakilpailuiden muodossa ja
muina päivinä kannattaa ahkerasti kiertää muiden järjestämiä kisoja.
Myös seuraottelut lähestyvät, ensimmäinen ottelu 20.6 Loimaalla

Kunniakierrosta kierrettiin 23.5 n. kolmenkymmenen hengen voimin. Rahaa perinteinen tapahtuma
tuotti tänä vuonna hieman vajaa 5000 euroa.
Kiitos kaikille tukijoille ja kerääjille!!

Kaiun omat halliottelut liikuntahallilla ke 14.3

Lajeina 40m, vauhditon pituus/3-loikka sekä kuula

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus ke 15.11 klo 18.00 kirjaston yläkerrassa.
Urheilijavieraana SM-kisojen mitalisti ja maaotteluvoittaja Jarkko Ruostekivi. Lisää Jarkosta
löydät täältä.

Kevin Kreen otteli Suomen Ennätyksen P9 sarjan 3-ottelussa. Tulos 1037 ylittää entisen
ennätyksen 19 pisteellä. Entinen ennätys vuodelta 1993 ja Tero Järvenpään nimissä.
Kevinin sarja 40m 6,40 - pituus 4,28 ja pallo 45,35

Tampereella pidetyissä otteluiden Suomen Mestaruuskilpailuissa Eveliina Leime otteli sijalle 11
T15 sarjan viisiottelussa. Eveliina jäi tasaisessa kisassa mitalista vain 156 pistettä kooten 2127
pistettä.
Eveliinan tulokset lajeittain:
60m aj 13,50 - pituus 4,94 - keihäs 35,07 - korkeus 141 - 800m 2.38,10

Matti Haavistolle Suomen Mestaruus 300m:n aitajuoksussa!!!
Kaiun Matti Haavisto voitti Janakkalassa pidetyissä 17-vuotiaiden Suomen Mestaruus kilpailuissa
300m:n aidat omalla ennätyksellään 38,85. Toiseksi juoksussa sijoittui Kurikan Tatu Markkila
(38,95) ja kolmanneksi Tampereen Juha Virkkunen (39,56).
Mestaruus tuo myös paikan edustamaan Suomea Suomi-Ruotsi maaotteluun 26.8 Espoossa.
Samoissa kisoissa Laura Raunio loikki N17 sarjan kolmiloikassa ennätyksen 11.17 ja sijoittui
hienosti seitsemänneksi ja Valtteri Ojanen työnsi kuulaa uuteen ennätykseen 12.14 ja sijoitus
kymmenes.

14-15 vuotiaiden SM-kilpailut käytiin Turussa 18-20.8. Kisoissa Kaikulaisia edusti Eveliina Leime,
joka oli kolmiloikassa 13. tuloksella 10,75 ja pituudessa 14. tuloksella 4,92.

Kaiku jälleen Vattenfall-finaaleihin. Liedossa kisailtiin 16.8 kesän toinen piirikisa. Sateisessa
säässä pisteitä kertyi kuitenkin riittävästi ja näin paikka viidentoista parhaan seuran joukkoon
aukeni jälleen. Finaali 26.8 Nummelassa ja sieltä suoraan seuraamaan aikuisten maaottelua.

9-15 vuotiaiden piirinmestaruuskilpailut kilpailtiin 29.-30.7 Turussa Paavo Nurmi-stadionilla.
Kaikulaisille kertyi 17 mitalia sekä paljon muita hyviä tuloksia. tulokset

Kaiku järjesti piirikunnalliset kohaus-Kisat 27.7. Sää suosi kilpailuja ja paikalle saapui lähes sata
kilpailijaa. Tulokset

17-18.7 kilpailtiin Salossa 17-19 vuotiaiden piirinmestaruuskisat. Kaikulaisille tuli kotiin tuotavaksi
kaksi mitalia, Matti Haaviston kulta 300m:n aitajuoksusta sekä Laura Raunion hopea
kolmiloikasta. Tulokset Kaikulaisittain.

17-vuotiaiden piirinmestaruuskisat olivat myös katsastukset piiriotteluun Kauhajoelle. Kaikulaisista
mukaan valittiin Laura Raunio kolmiloikkaan, Eveliina Leime 300m:lle ja Matti Haavisto 300m:n
aitajuoksuun.
Kauhajoella kilpailevat Etelä-Pohjanmaa, Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Jokaisesta piiristä
kaksi urheilijaa lajia kohden.

Kesän ensimmäinen seuraottelu kilpailtiin Raisiossa ti 20.6. Kisat onnistuivat hyvin ja tunnelma oli
korkealla niin kisoissa kuin bussissakin.
Omia ennätyksiä ja hyviä tuloksia tuli paljon, jopa pari seuran ennätystä syntyi...
Kaiun pisteet ensimmäisen ottelun jälkeen 10569 ovat lähes 900 korkeammat kuin viimevuonna
joten finaalit taitavat kutsua jälleen. Tulokset
Seuraava seuraottelu Liedossa 16.8

Maanantaina 22.5 järjestettiin Kunniakierros-tapahtuma jälleen onnistuneesti. Osallistujia oli
kaikkiaan 43 kiertäjää sekä parisensataa sponsoria.
Tuotto nousi 7100 euroon josta suuri KIITOS tukijoille ja kerääjille!!!

Varsinais-Suomen yleisurheilun järjestämä yleisurheiluohjaajakurssi 6.-7.5. Koskella.
Tarkemmat tiedot Varsyn kotisivuilta
kohdasta koulutus ---> yleisurheiluohjaajakurssi

Hallikilpailut liikuntahallilla ke 8.3 klo 17.30
Ilmoittautuminen klo 17.00. Kilpaillaan 3-otteluna

2005
Muutoksen tuulia Kaiun yleisurheilussa
20 vuotta yleisurheilujaoston toimintaa johtanut ja suuren vastuun kantanut Taisto Lehti jättäytyy
pois aktiivisimmasta toiminnasta. Taisto jatkaa edelleen valmentamista kahden henkilökohtaisen
valmennettavan kanssa.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Anttila. Jarmon nimi löytyy myös Kaiun ennätyksistä, joten
aivan uusi kasvo hän ei Kaiun touhuissa ole.
Uuden jaoston tehtävät ja vastuualueet tarkentuvat vielä alkuvuodesta mutta jo nyt voit katsoa
kohdasta -Jaosto- uusia nimiä ja vastuualueita.

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus ke 16.11 klo 18.00 Osuuspankin kokoustiloissa.
Urheilijavieraana Hanna Mikkonen, korkeushypyn SE:n haltija

Vanhempainilta ke 2.11.
Tervetuloa vanhempainiltaan keskiviikkona 2.11.2005 klo. 18.30 yläasteen ruokasaliin. Illan
tarkoituksena on keskustella yleisurheilun tulevaisuudesta Koskella tulevina vuosina sekä myös
valottaa teille meidän valmentajien ja ohjaajien toiveita.
Illassa puhujana vierailee Suomen Urheiluliiton seura- ja nuorisovalmennuspäällikkö Marko
Ahtiainen.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten vanhemmat, ota siis esim. tuttavasikin /
naapurisikin mukaan!

Matti Haavisto SM-pronssille !!!
Alle 17 vuotiaiden SM-kisat kilpailtiin Huittisissa ja Kaiun Matti Haavisto uusi viimevuotisen
pronssimitalin pitkissä aidoissa. Matin aika 39.78 on uusi sekä Matin että Kaiun ennätys. Kilpailun
voitti Valkeakosken Juho Penttilä.
Sivulajissaan 300m sileällä Matti juoksi ennätyksen tuntumaan ja sijoitus 11.
Huittisissa kilpailivat myös Laura Raunio sekä Elina Leime. Kolmiloikan joukkuekilpailussa tytöt
sijoittuivat hienosti viidenneksi.
Tulokset 17 SM-kisoista

Samaan aikaan 14-15 vuotiaat kilpailivat Suomen mestaruuksista Raahessa. Kaiun Eveliina Leime
sijoittui hyvätasoisessa 3-loikka kisassa viidenneksi ennätystuloksellaan 11.14 ja joukkuekisassa
yhdessä Roosa Lehdon kanssa sijoitus oli kuudes.
Roosa Lehto hyppäsi T14 sarjan korkeudessa sijalle 16.
Tulokset 14-15 SM-kisoista

16.8 käydyssä Vattenfall seuraottelussa Kaiku keräsi pisteitä niin että yhteispisteet 18823
oikeuttavat valtakunnallisessa vertailussa 12. sijalle ja viidennen kerran peräkkäin Kaiku on
mukana seuracupin finaaleissa.
Helsingin MM-kisojen yhteydessä esiteltiin myös yleisurheilua joka lähtöön ATG-teemalla. La
13.8 40 kaikulaista esitteli viestijuoksukykyjään Olympiastadionilla arviolta n. 10 000 katsomossa
istuvalle ihmiselle. Leikkimielisessä viestissä ei sijoituksia laskettu mutta hauskaa oli.
Viestin jälkeen ryhmän nuoret (22) ohjaajien avustuksella esittelivät keihäänheiton harjoittelua
samanaikaisesti kuin muut 11 seuraa esittelivät omia lajejaan.
Koko demoshow päättyi hieman yli 500 ihmisen yhteiseen kunniakierrokseen.

Kunniakierros käveltiin ja juostiin onnistuneesti 25.5.
Kerääjiä oli nelisenkymmentä ja tukijoita lähes 300. Keräyksen tuotto peräti 8877 euroa. Tällä
summalla Kaiku johtaa Varsinais-Suomen keräystilastoa ennen Uudenkaupungin Kenttä-Karhuja.
Keräystilannetta voi seurata täältä

Suuret Kiitokset kaikille mukana olleille
_____________________

Kosken Kaiku on valittu yhdeksi yleisurheilun MM-kisojen demoseuraksi. MM-kilpailuiden toiseksi
viimeisenä päivänä (13.8) esitellään yleisurheilua poikkeuksellisella tavalla, viidentoista
demoseuran avulla.
Demoryhmään valitaan 40 henkilön joukkue, joukkueesta puolet tulee olemaan alle 19-vuotiaita.
Joukkueen valintaperusteita ovat ahkeruus, säännöllisyys, toisia huomioiva asenne ja Urheiluliiton
esittämät kriteerit joukkueen muodostamisesta.

(päivitetty 19.4.2005)
_____________________
Vanhemmat tiedotteet:

Keskiviikkona 9.3 klo 17.00 omat hallikisat liikuntahallilla, kaikissa sarjoissa 3-ottelu.

Yleisurheilujaosto kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää ja menestyksekästä vuotta
2005 !

27.11 Kaikulaiset osallistuivat Varsyn hallicupiin. Hallicup on seuraottelu, jossa edellisen kesän
menetyksen mukaan seurat jaetaan kahteen eri lohkoon. Hyvän kesän jälkeen kaikulaiset kuuluivat
itseoikeutetusti kovempaan A-lohkoon, jossa sijoitus hienosti 4.
Tulokset

Yleisurheilukauden päättäjäiset pidettiin keskiviikkona 27.10 kirjaston yläkerrassa. Tilaisuudessa
jaettiin Kaiun mestaruuskisojen palkinnot sekä palkittiin kesän mittaan menestyneet urheilijat.
Urheilija vieraana oli Nghi "Nipa" Tran !!!
Nipa jakoi palkinnot ja jutteli omasta urheilija urastaan.
Nipan ennätykset: 100m 10,56 ja 200m 21,35.
Hän on vuoden 2004 Kalevan kisojen hopeamitalisti 200m:llä
Lisää Nipasta

Varsyn TOPLINE-kilpailussa, eli 9-15 vuotiaiden toimintakilpailussa Kaiku sijoittui yhdeksänneksi.
Pisteet lasketaan piirinmestaruuskilpailuiden sijoituksista. TOPLINE-pisteet

Matti Haavisto SM-pronssille !!
Vetelissä pidetyissä 14-15 vuotiaiden Suomen Mestaruuskilpailuissa juoksi Kaiun Matti Haavisto
200m:n aidoissa uuden komean ennätyksen 26,96, joka riitti finaalissa hienosti kolmannelle sijalle.
Pika-aidoissa onni ei ollut matkassa ja matka päättyi alkueriin. Vetelissä kilpailivat myös Laura
Raunio, Aki Lehtinen ja Aapo Reichardt, jotka olivat saavuttaneet SM-kilpailuihin vaadittavat
tulosrajat.
Kaikulaisten tulokset ja sijoitukset

Maanantaina 19.7.2004 järjestettiin piirikunnalliset Kohaus-kisat. Sää oli suosiollinen lähes loppuun
saakka, ja hyviä tuloksia tuli roppakaupalla. Tulokset

Maanantaina 24.5.2004 järjestettiin Kunniakierros-tapahtuma
jonka tuotto nousi lähelle 7000 €.

Taisto Lehti voitti Varsinais-Suomalaisten keräyksen ylivoimaisesti 3300 euron summallaan.

Suuret kiitokset kaikille osallistuneille

