Kauhavan Wisan päätöstilaisuus 14.12.2013 klo 16,
Koulukeskus Kauhava-sali
Johtokunnan palkittavat
Wisan paras
 Tuomo Tarvainen
o 3 veteraanien Suomen mestaruutta sarjassa M35
 heitto 5-ottelu, moukari ja painonheitto
o 1 veteraanien SM –hopea
 Olympiapaino
Vuoden valmentaja
 Juha Finni
o SM 5, Power Cup kulta sekä aluemestaruus
o C-ikäisten poikien lännen alueen päävalmentaja
o alue SM-kisojen hopea
o Wisan C- ja B-poikien molempien joukkueiden valmentaja (harjoituksia vedettävänä 5
kertaa viikossa ja molempien ikäluokkien pelit)
o syyskausi 2013 alkanut ja molemmat ikäluokat selviytyivät SM-sarjaan
o 4 valmennettavaa nousi maajoukkueryhmiin ja 2 valmennettavaa valtakunnalliseen
tekniikkaleiritykseen ns. esimaajoukkue tarkkailuun
o alue SM kisoissa koko C-poikajoukkue edustettuna
Vuoden joukkue
 C-pojat -98-99
o SM 5
o Power Cup kulta
o aluemestaruus
o maajoukkuerinkiin nousi 4 poikaa
Ryhtityttö
 Neea Silla
o Neea on terveelliset elämäntavat omaava, luonteeltaan iloinen ja positiivinen, ja
harjoittelijana tunnollinen ja määrätietoinen.
o Harjoituksista tyttö ei ole ollut poissa juuri koskaan, eikä tytön suusta myöskään ole
kuulunut ”ei huvita”, ” en jaksa” ym. vaan harjoituksiin on aina lähdetty innokkaana ja
iloisin mielin. Neea on myös joukkuepelaajana muut huomioiva. Viime vuosina joukkueen
muuttuessa, Neea on myös ollut yhdistävänä tekijänä uusien ja vanhojen pelaajien välillä.
o Tällä hetkellä hän toimii joukkueen kapteenina B-tytöissä, joukkue harjoittelee kolme
kertaa viikossa.
o Lentopallo ja joukkue ovat erittäin tärkeää Neealle, ja se on tuonut mukanaan hienojen
kokemusten lisäksi paljon ystäviä.
Ryhtipoika
 Matias Kankaanpää
o Tunnollinen monivuotinen urheilukouluvetäjä ja kisatoimitsija

Vuoden lupaus
 Aatu Pöllänen
o Esimerkillinen harjoittelija ja taistelija kentällä, noudattaa annettuja ohjeita
o mukana C-ikäisten maajoukkueryhmässä
o pelaa myös Wisan B-poikajoukkueessa kantavana voimana.
o Sai kutsun kesän 2014 maajoukkuerippikoululeirille Kuortaneelle.
Vuoden jaosto
 Suunnistusjaosto
o SM-mitalit: hopeaa 2 kpl, pronssia 6 kpl
o AM-mitalit: kultaa 12 kpl, hopeaa 7 kpl, pronssia 2 kpl AM-keskimatkan kilpailun
järjestäminen yhteistyössä Alahärmän Kisan kanssa Iltarastitoiminta 20 kertaa, yhteensä
suorituksia 2310, joista alle 19-vuotiaita 807 Suunnistuskoulut lapsille, nuorille ja aikuisille.

Puheenjohtajien malja, kiertopalkinto, jossa jakoperuste on monipuolinen ja pitkäaikainen Kauhavan
Wisan eteen tehty työ. Kiertopalkinnon voi saada vain kerran.
 Tapani Vuorinen
o pitkäaikainen, pyyteetön työ Kauhavan suunnistuksen ja suunnistusjaoston toiminnan
kehittämisessä; kilpailutapahtumien järjestäminen, karttojen valmistus ja nuorisotyö.

Johtokunnan stipendinsaajat (jaostot nimeävät lupaavia nuoria keskuudestaan) tiedoksi johtokunnalle.
(35€/hlö)
 Emmi-Lotta Tuomela
 Annamaria Kari
 Petteri Finni
 Henna-Riina Katajamäki
 Tara Lammi
 Emma Nisula
 Lauri Mäki
 Joni Huhtala
 Tomi Valkama

Palkittavat SM mitalistit ja maaotteluedustajat, pytty
 Arttu Linjamäki
o Kaksi kautta mukana maajoukkeleirityksessä
o tällä kaudella U15-sarjan SM-kultaa beach volleyssä ja pronssia
Pohjois-Euroopan mestaruuskisoista.
o EP-lentopallojaoston valinta paras alle 15- vuotias poikapelaaja -Power-cup kultaa Wisan Cpojat 98 -viime keväänä valinta U-17 maajoukkueryhmään.
 Sirpa Tarvainen
o SM sarjassa N Olympiapaino
o SM pronssia N 35 Painonheitto
 Tuija Katajamäki D 50:
o SM-hiihtosuunnistus: pitkämatka 3., keskimatka 2., erikoispitkämatka 2., viesti 3. (D 150)
o SM- suunnistus: sprintti 3., pitkämatka 6., keskimatka 13., yö 11., viesti 5. (D 150) SM-ranki;
hiihtosuunnistus 3., suunnistus 10.
o Menestykset am- ja kansallisella tasolla
 Tarja Kankaanpää D50:
o SM- hiihtosuunnistus: sprintti 3 ., pitkämatka 5 ., viesti 3. (D 150)
o SM-suunnistus: sprintti 11. (karsinta 3.), pitkämatka 29 ., keskimatka 6., yö 8., viesti 5. (D
150) SM ranki : hiihtosuunnistus 8. ja suunnistus 20
o Menestykset am- ja kansallisella tasolla
 Tarja Lammi D45:
o SM- hiihtosuunnistus: viesti 3. (D 150)
o SM-suunnistus: pitkämatka 19., keskimatka 26., viesti 5. (D 150)
 Marcus Ekström H70:
o SM-suunnistus: keskimatka 3. (karsinta 3.), yö 4., sprintti 25. (karsinta 3.)
o SM-ranki: suunnistus 9.
 Lauri Mansikkamäki H80:
o SM- hiihtosuunnistus: keskimatka 8.
o SM-suunnistus: keskimatka 3.
o SM-ranki: hiihtosuunnistus 13., suunnistus 3.
o Menestykset am- ja kansallisella tasolla

