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Talvikausi 2016-17

Urheilukoulu pidettiin syyskaudella 3.10.-14.12.2016 ja kevätkaudella 9.1.-
26.4.2017 välisenä aikana. Ryhmissä oli yhteensä noin 130 osallistujaa.

Vihreät (2012), Keltaiset (2010-11) ja Oranssit (2008-09)

Harjoitukset pidettiin kerran viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin
Lempoisten liikuntahallilla.

Vihreässä ryhmässä ohjaajina toimivat Pasi Julin, Markus Kyrölä, Karoliina
Väänänen Keltaisessa ryhmässä Tiina Amberla, Pauliina Eleinen, Iisa
Hannuksela, Outi Kulonen, Juuso Petäjäsuo, Minni Räisänen ja Ninna Varjus
Oranssissa ryhmässä Elisa Aalto, Saara Haavisto, Anita Huhtala, Markus Kyrölä,
Harri Laitinen ja Marko Ruuti.

Siniset (2006-07) ja Punaiset (2001-05)

Harjoitukset olivat kerran viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Erilliset pien-
ryhmät (heitot, juoksut) harjoittelivat syksyllä ja keväällä, ja niitä vetivät
Markku Lipponen, Matti Närhi, Veli-Matti Ranta ja Eerika Reunanen. Isompien
1998-2001 –syntyneiden osalta jatkettiin punttisaliharjoittelua keskiviikkoisin
ja lauantaisin.

Ohjaajina Sinisessä ryhmässä toimivat Ilari Hannikainen, Maria Laitila, Kirsi
Mänty, Juuso Petäjäsuo, Tuija Ranta ja Minni Räisänen sekä Punaisessa
ryhmässä Ilari Hannikainen, Markku Lipponen, Hannu Niemelä, Sanna Nurkkala
ja Tuija Ranta.

Kesäkausi 2017

Kesän urheilukoulu aloitettiin Hakkarin urheilukentällä jo toukokuun ensim-
mäisellä viikolla 2.5.2017. Urheilukoulun alkuun toukokuussa järjestettiin
perinteinen OmaSp –maastojuoksucup. Kolmen tapahtuman kisasarja keräsi
jälleen paljon osallistujia ja sen viimeisenä osakilpailuna olivat kunnan
maastojuoksumestaruuskilpailut 17.5.2017.

Urheilukoulua järjestettiin kesäkaudella 2.5.-29.8.2017 välisenä aikana ja siinä
oli osallistujia noin 320. Kesäkaudella oli seitsemän ryhmää ja harjoituksia oli
nuorimmilla lapsilla kerran viikossa tiistaisin 1h kerta ja isommilla tiistaisin ja
torstaisin 1,5h kerrat. Torstain harjoitukset olivat ns. laji-iltoja, keskittyen
muutamiin lajeihin illan aikana. Lisäksi maanantaisin oli mahdollista osallistua
päivätreeneihin koulujen loma-aikana.

Sekä Matti Närhi että Markku Lipponen ohjasivat kauden aikana pieniryhmiä.

Aikuinen-lapsi –ryhmä

Aikuinen-lapsi –ryhmässä olivat ohjaajina Anu Mäkelä, Ronja Mäkelä ja Heini
Väätäinen. Ryhmässä harjoitteli kesän aikana noin 80 vanhempi –lapsi paria.

Vihreä ryhmä

Vihreässä ryhmässä (2012-syntyneet) oli kesän aikana noin 50 lasta. Ryhmässä
ohjaajina toimivat Johanna Aho, Nelli-Lotta Hietaniemi, Katja Laitila, Ella
Laitinen, Mari Malvisalo-Jauhiainen, Satu Niinimäki ja Minna Rajamäki.
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Keltainen ryhmä

Keltainen ryhmä (2010-11 –syntyneet) oli jaettu tyttöihin ja poikiin ja niissä oli
mukana kesän aikana noin 60 tyttöä ja 40 poikaa.

Keltaiset tytöt –ryhmässä ohjaajina toimivat Tiina Amberla, Jasmin Juujärvi,
Johanna Pekki,  Venla Ranta ja Satu Rasinmäki. Keltaiset pojat –ryhmässä
puolestaan ohjasivat Mia Antinaho, Pauliina Eleinen, Roosa Kuisma, Marika
Kuusjärvi, Eevi Paavola ja Johanna Tuominen.

Oranssi ryhmä

Oranssissa ryhmässä (2008-09 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana noin 40.
Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Ryhmässä ohjaajina toimivat
Elisa Aalto, Anita Huhtala, Anu Mäkelä, Ronja Mäkelä, Minna Rajamäki ja Tuija
Ranta.

Sinisen ryhmän Otso Luodeslampi (vas.), Eero Ranta, Eemeli Ruuti ja Eelis Kuusjärvi
numerojärjestyksessä kisatunnelmissa.

Sininen ryhmä

Sinisessä ryhmässä (2006-07 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana noin 30.
Ryhmällä oli harjoituksia sekä tiistaisin ja torstaisin. Ryhmässä ohjaajina kesän
aikana toimivat Santtu Heikkinen, Kati Kopperoinen, Kirsi Mänty ja Juuso
Petäjäsuo.Punainen ryhmä

Punaisessa ryhmässä (->2005-syntyneet) oli kesällä mukana noin 20 urheilijaa.
Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Punaisessa ryhmässä ohjaajina
olivat Stiina Kaarineva, Leevi Lipponen, Markku Lipponen, Matias Pärkkä ja
Johanna Tuominen.

Pienryhmät

Kesän aikana treenattiin myös pienryhmissä, joita vetivät Matti Närhi (heitot),
Veli-Matti Ranta (kestävyysjuoksu) ja Eerika Reunanen (pika- ja aitajuoksu).

Yhteiset tapahtumat

Koko perheen yhteisinä tapahtumina järjestettiin Cooperin testi 24.8.2017,
jossa mukana oli 16 juoksijaa sekä urheilukoulun päätöstilaisuus kentällä
29.8.2017, jossa ohjelmassa oli erilaisia toimintarasteja sekä urheilukoulu-
laisille että vanhemmille.



Valmennustoiminta
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LeKi Yleisurheilun valmennustoiminta tarkoittaa pääasiassa 15v henkilö-
kohtaisiin SM-kisoihin osallistuvien ja sitä vanhempien nuorten yleisurheilu-
harjoittelua ja kilpailua.

Urheilijat ja valmentajat

Sopimusurheilijat / henkilökohtaiset valmentajat

· Leevi Keronen, Anniina Mahkonen, Venla Ranta / Veli-Matti Ranta
· Aleksi Kivelä / Pasi Kivelä
· Matias Mustonen / Pekka Koskinen
· Jaakko Sihvonen / Sakari Sihvonen, Raimo Eskola
· Jere Kaakinen / Jukka Kilpinen
· Juuso Petäjäsuon (Matti Liimatainen) ja Klaara Leponiemen (Ville

Niemelä) valmentajat olivat seuran ulko-puolelta

Muut valmentajat

· Raimo Lehtinen / voimavalmennus

Nuorisovalmennusryhmät

Nuorisovalmennusryhmät toimivat jälleen läpi vuoden. Pääasiassa ryhminä
toimivat heittoryhmä, pika- ja aitajuoksijoiden ryhmä sekä kestävyysjuoksu-
ryhmä. Ryhmät harjoittelivat oman ryhmän vetäjien suunnittelemien ohjel-
mien mukaisesti osaksi seuran valmennusryhmien vuoroilla.

Nuorisovalmennusryhmien vetäjät

· Heittoryhmä / Matti Närhi
· Kestävyysjuoksuryhmä / Veli-Matti Ranta
· Pika- ja aitajuoksuryhmä / Janne Viitala

Yhteisharjoitukset

Sopimusurheilijat harjoittelivat henkilökohtaisten valmentajien ohjauksessa.
Valmennusryhmälle varattuja salivuoroja oli talvikaudella kolme kertaa
viikossa; Hakkarin punttisalivuoro kaksi kertaa ja Kuljun koulun sali kerran.
Lisäksi käytössä oli Lempoisten hallin juoksusuora jossa harjoittelu jatkui
ryhmittäin eri ajankohtina. Pirkkahallissa harjoiteltiin pääosin oman
valmentajan ohjeiden mukaisesti talvikaudella.

Kesäkaudella varattuja yhteisharjoitusvuoroja oli vähemmän. Harjoittelu
tapahtui Hakkarin kentän yleisillä vuoroilla tai olosuhteiden takia naapuri-
kuntien kentillä. Kisakauden ohjelma koostui harjoitusten lisäksi kilpailuista ja
lisäoppia haettiin myös mm. lajikarnevaaleilta.

Venla Ranta juoksi paikallisessa kisassa Espanjan treenijakson aikana.

Seuran oma leiri

Valmennusryhmälle järjestettiin taas yhteinen viikonloppuleiri Pajulahden
urheiluopistolla helmikuun alussa 2017. Leirillä mukana oli myös nuoriso-
valmennusryhmän urheilijoita.
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Testaustoiminta

Harjoituskaudella 2016-17 jatkettiin säännöllistä testaustoimintaa yhdessä
Varalan Urheiluopiston kanssa. Testi pidettiin joulukuussa 2016, toukokuun
testi jätettiin tällä kertaa välistä, kun tuli paljon päällekkäisiä tapahtumia.
Testeissä mitattiin nuorille tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia.

Piirin, alueen ja liiton leirit

Talvikauden harjoittelua rytmittivät piirileiritys, alueellinen nuorten maa-
joukkueleiritys ja liiton leirit. Piirileiritykseen saivat hakea A-luokan tehneet
urheilijat, alueelliseen nuorten maajoukkueleiritykseen urheilijat kutsuttiin
tason mukaan, kuten myös nuorten maajoukkueleiritykseen. Leiriryhmissä
kaudella 2016-17 oli kaikkiaan 11 lekiläisurheilijaa.

Tomy Nurmesniemi oli kauden aikana alueellisessa nuorten maajoukkueleirityksessä.

Nuorten maajoukkueleiritys

· Santeri Kuusiniemi, 100-200m juoksut

Alueellinen nuorten maajoukkueleiritys

· Nea Karppinen, pika-aidat
· Pinja Kianta, keihäs
· Aleksi Kivelä, kestävyysjuoksu
· Tomy Nurmesniemi, pika-aidat
· Eerika Reunanen, 300-400m aidat

Piirileiritys

· Santtu Heikkinen, kestävyysjuoksu
· Pinja Kianta, keihäänheitto
· Manu Mäenpää, korkeus
· Juha Närhi, seiväshyppy
· Tuomas Närhi, seiväshyppy
· Elina Rantala, keihäs



Kilpailutoiminta
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Oma Sp -maastocup

LeKi Yleisurheilu järjesti kolme osakilpailua käsittäneen OmaSp –maasto-
juoksucupin toukokuussa (3.5., 10.5. ja 17.5.). Kaikkiaan kisoihin osallistui noin
400 kilpailijaa. Viimeisessä ja samalla kunnanmestaruusmaastokisoina toimi-
neessa osakilpailussa liikuntasihteeri Laura Kekäläinen jakoi Lempäälän kunnan
mestaruusmitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle lempääläläiselle. Lisäksi
jaettiin OmaSp –maastocupin osallistumispalkinnot aktiivisesti osallistuneille.

Nora Kytäjä oli kauden aikana parhaita LeKin maastojuoksijoita.

Koululiikuntaliiton (KLL) valtakunnalliset maastojuoksut

Tänä keväänä SM-maastot juostiin Vierumäellä, joten KLL:n oli etsittävä uusi
kisapaikka omille valtakunnallisille kisoille. Vierumäen kilpailunjohtaja Ville
Hautala suositteli uudeksi kisapaikaksi Lempäälää. KLL:n edustaja kävi
katselmoimassa kisa-alueen ja sopimus kisojen järjestämisestä tehtiin kahdeksi
vuodeksi 2017 ja 2018.

LeKi Yleisurheilun kisaorganisaatio suoriutui tapahtumasta kiitettävästi, sillä
Hakkarin puitteet ovat maastojuoksuille mitä parhaimmat ja vastuuhenkilöt
kokeneita. Lempäälän kunta toimi yhteistyökumppanina ruokailun järjestä-
misessä. Lisäksi iso joukko Lempäälän lukion oppilaita Jarmo Lehtisen johdolla
osallistui tapahtuman markkinointiin sekä järjestelytehtäviin itse kisapaikalla.
Ajanotosta huolehti vuoden 2014 SM-maastojen tapaan Timo Kokko (Kokkens).

Itse urheilupuolella myös LeKi Yleisurheilun urheilijat menestyivät, kun Nora
Kytäjä otti voiton T13-sarjassa. Kaikkiaan osallistujia kisoissa oli 340. Kisa-
paikalla nähtiin myös kärkiyleisurheilijoitamme, kun Aleksi Ojala ja Jarkko
Järvenpää olivat kannustamassa kisaajia ja jakamassa mitaleja.

KLL-maastoissa oli palkintopallille tunkua.
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Piirikunnalliset viikkokisat

Seura järjesti kesällä 2017 viisi viikkokilpailua, joista yksi oli seuran omat
mestaruuskilpailut. Kaikki viikkokisat olivat piirikunnallisia, Kilpailukalenterissa
olevia sekä kaikille avoimia. Viikkokilpailuissa läpikäytiin kattavasti sisulisä-
ikäisten lajiohjelma. Kilpailuissa sarjat olivat 5-vuotiaista aina aikuisiin saakka.

Viikkokilpailujen osallistujamäärä on pienoisessa laskussa edellisvuosiin verrat-
tuna. Tänä vuonna kisoihin osallistui yhteensä hieman vajaat 600 urheilijaa.
Osallistujia oli Hämeen piirin lisäksi myös muista yleisurheiluseuroista. LeKi-
osanottajille viikkokisat muodostivat OmaSp –viikkokisacupin. Kisojen läpi-
viennistä vastasi jälleen runsaslukuinen vapaaehtoisten joukko niin ajan-
otossa, kisakansliassa/tulospalvelussa, lajitoimitsijoina kuin kisapuffetissakin.

Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut

Viikkokilpailujen lisäksi seura järjesti jo vanhaan malliin Lempäälän kunnan
yleisurheilumestaruuskilpailut. Kunnanmestaruuskisat olivat avoimet ja niihin
osallistuikin Lempäälän kunnan omien urheilijoiden lisäksi muiden paikka-
kuntien ja seurojen urheilijoita. Mestaruusmitalit Lempäälän urheilijoille jakoi
liikuntasihteeri Laura Kekäläinen.

Kisan erikoisuutena nähtiin lisälaji, kun radalle tulivat maamme parhaimmis-
toon kuuluvat juoksijat Jarkko Järvenpää, Tuomas Jokinen ja Martti Siikaluoma.
He tulivat Lempäälään tavoittelemaan hyviä aikoja 5000m juoksussa.

Seuracupin HämSY:n I osakilpailu

Jo perinteiseen tapaan LeKi Yleisurheilulle myönnettiin järjestettäväksi Seura-
cupin osakilpailu ja vanhaan tapaan järjestettävänä oli ensimmäinen osa-

kilpailu heinäkuussa. Suurin muutos kisassa oli se, että Vattenfall jättäytyi
sponsoroinnista pois, ja nyt kisattiin pelkästään Seuracup-nimellä.

Hakkarin osakilpailuun osallistui yhteensä vähän vajaat 300 urheilijaa Hämeen
piirin ykkösdivisioonan kuudesta eri seurasta. LeKi Yleisurheilun joukkue oli
osakilpailun toiseksi paras ja paraatimarssi kohti Seuracup-voittoa oli alkanut.

Seuracupissa nuorimmat kilpailivat 11-vuotiaiden sarjassa;
Pinja Kukko (vas.) ja Tiia Alanen oman juoksunsa kärkikaksikko.

Ideapark-juoksu

LeKi Yleisurheilu oli pienen tauon jälkeen mukana myös Idepark-juoksun
järjestelyissä. Seura vastasi kisojen nuorten sarjojen järjestelytehtävistä sekä
nuorimpien minimaratontapahtumasta.
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Lempäälän kesäkisat

Pirkanmaan alueen kehitysvammaisten kesäkisoja on järjestetty jo 50 vuotta.
Ensimmäiset kesäkisat pidettiin Ylisen heinäpellolla vuonna 1966. Kesäkisat
järjestettiin kesällä 2017 nyt ensimmäisen kerran Lempäälässä.

Urheilulajien suunnittelusta ja järjestelyistä vastaavat Lempäälän kunnan
vammaispalvelut, liikuntapalvelut ja LeKi Yleisurheilu. Kisalajeina olivat 60m,
400m, pituushyppy, kuulantyöntö, saappaanheitto, puhallustikka, viestijuoksu,
turbokeihäs, kävely avustettuna, pyörätuolikelaus sekä oheislajina maalitutka.

Lempäälän kesäkisoissa näkyi yleisurheiluhenki aidoimmillaan.

Osuuspankin Hippokisat

Tänä vuonna Osuuspankin Hippo-kisat houkuttelivat kesän ennätysmäärän
osallistujia Hakkarin kentälle. Vesisateesta huolimatta yli 250 lasta kilpaili 3-11
-vuotiaiden sarjoissa. Liikunnan riemua nähtiin, kun nuorimmat kisasivat
juoksussa ja pallonheitossa sekä vanhemmat juoksussa ja pituushypyssä. Kaikki
osallistujat palkittiin Hippo-mitalilla ja pillimehulla. Myös Henri Hippo oli

totuttuun tapaan paikan päällä kannustamassa lapsia. Hippo-kisat järjestettiin
nyt viidentenä kesänä peräkkäin Hakkarissa.

Yhteenveto / kilpailukalenteri

· 3.5.2017 / Oma Sp – maastojuoksucup I
· 10.5.2017 / Oma Sp – maastojuoksucup II
· 17.5.2017 / Oma Sp – maastojuoksucup III / Lempäälän kunnan

maastojuoksumestaruus
· 23.5.2017 / Valtakunnalliset KLL-maastot
· 27.5.2017 / Ideapark-juoksu
· 6.6.2017 / Lempäälän kesäkisat
· 8.6.2017 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat I
· 12.6.2017 / Osuuspankin Hippokisat
· 17.6.2017 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat II
· 4.7.2017 / Seuracupin HämSY:n I osakilpailu
· 13.7.2017 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat III
· 27.7.2017 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat IV
· 3.8.2017/ Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat V / LeKi:n

mestaruuskilpailut
· 16.8.2017 / Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut
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LeKi Yleisurheilu – Noormarkun Nopsa seuraottelu

Karhuhalli toimi 10.12.2016 seuraottelun kisanäyttämönä. Voidaankin puhua
perinteisestä seuraottelusta, kun Noormarkun Nopsan ja LeKi Yleisurheilun
välinen kisa käytiin jo toistamiseen Porissa!

Seuraottelu päättyi lopulta vieraana olleen LeKi Yleisurheilun voittoon pistein
147-123.

Kaikkiaan lekiläinen joukkue koostui 29 urheilijasta 9-15 -vuotiaiden sarjoissa.
Karhuhallissa oli tiivis aikataulu ja kisatapahtuma, mutta silti ahkerimmat
ehtivät kisaamaan viisikin lajia.

Kisat päättyivät harvinaiseen 1000m ns. ruotsalaisviestiin. Siinä sopuisasti
pisteet tasattiin, kun Nopsan tytöt voittivat oman ja LeKin pojat oman
viestinsä.

T11-sarjan tonnilla LeKi Yleisurheilun tytöt veivät seitsemän ensimmäistä sijaa!

HämSY:n halliseuraottelu

LeKi Yleisurheilua edusti 20 urheilijan joukkue 17.12.2016 käydyssä HämSY:n
halliseuraottelussa Pirkkahallissa. Seuraottelu koostui 11-, 13- 15- ja 17 –vuoti-
aiden tyttöjen ja poikien lajeista sekä sukkulaviesteistä. Kaikkiaan yhdeksän
seuraa osallistui seuraotteluun. LeKi oli seuraottelun neljäs.

Halliseuraottelun 2017 loppupisteet

1. Tampereen Pyrintö 974,5
2. Hämeenlinnan Tarmo 652,5
3. Tampereen Urheilijat -38 463
4. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 417
5. Ikaalisten Urheilijat 389
6. Forssan Salama 307
7. Vehmaisten Urheilijat 270
8. Kangasalan Urheilijat -68 187
9. Tammelan Ryske 160

Seuracup

Perinteinen Vattenfall Seuracup koki ison muutoksen vuoden aikana, kun
pääsponsori ei jatkanut yhteistyösopimusta SUL:n kanssa. Itse tapahtuma säilyi
entisellään, mutta nimi muuttui Seuracupiksi. Kisasarja vietti 20. juhlavuottaan.

Seuracupin ensimmäinen osakilpailu käyntiin 4.7.2017 Lempäälässä. Hämeen
piirin ykkösdivisioonan seuroja mukana oli kuusi. LeKin osalta Seuracup alkoi
jälleen erinomaisesti; sijoitus toinen Tampereen Pyrinnön jälkeen. Pisteitä
LeKi-joukkue keräsi yhteensä 13692. Valtakunnallisessa Giga-sarjassa LeKi oli
ensimmäisen osakilpailun jälkeen kärkipaikalla!
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Seuracupin toinen osakilpailu käytiin Nokialla 7.8.2017. LeKi-joukkueessa
urheilu peräti 70 nuorta. Kisasarja jatkui joukkueen osalta loistavasti; LeKi oli
jälleen toinen Tampereen Pyrinnön jälkeen. Toisen osakilpailun pisteet 14821
olivat seuran kisahistorian suurimmat!

Kokonaiskilpailussa LeKi oli Hämeen piirin kakkonen. Alkukilpailuissa syntyi
kautta aikain suurin yhteispistemäärä 28513 ja se oikeutti Giga-sarjan
kärkipaikalle. LeKi pääsi valtakunnalliseen finaaliin nyt jo 11 kerran peräkkäin!

Seuracupin finaali käytiin 2.9.2017 Sastamalassa, jossa kilpailuiden järjes-
telyistä vastasi Vammalan Seudun Voima. LeKi Yleisurheilun joukkue otti
finaalissa jälleen voiton! Finaalin voitto oli viides peräkkäinen ja seuran histo-
riassa kuudes. Ensimmäinen voitto on vuodelta 2011 ja seuraavat 2013-17.

Voittoresepti oli jälleen tuttu; LeKi-joukkue oli kärjen tuntumassa koko ajan ja
siirtyi kärkeen kestävyysmatkojen aikana. Sukkulaviestin upea voitto kruunasi
kisapäivän ja poika saunoo Lempäälässä jo viidettä vuotta putkeen!

Mestaruuden salaisuus oli jälleen koko joukkueen tasainen suoritus. Laji-
voittoja kertyi LeKin joukkueelle kaikkiaan kuusi. Henkilökohtaisen lajivoiton
ottivat Eero Ranta (P11 1000m), Nora Kytäjä (T13 1000m), Helmi Karjainen
(T15 2000m), Santtu Heikkinen (P15 2000m) ja Tomy Nurmesniemi (M17
pituus). Lisäksi voiton kruunannut sukkulaviesti oli lähes alusta alkaen LeKi-
joukkueen riemukulkua. Tsemppariurheilijana palkittiin T11-sarjan Nella
Mäkynen. Joukkueen kapteeni toimi Venla Ranta.

Lopputulokset Giga-sarjan Seuracup –finaali 2017

1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 388
2. Naantalin Löyly 374,5
3. Raision Kuula 348
4. IF Drott 328
5. IK Falken 310,5
6. IF Sibbo-Vargarna 305,5
7. Lapuan Virkiä 273
8. Siilinjärven Ponnistus 263
9. Ilmajoen Kisailijat 260
10. Vammalan seudun Voima 255
11. Janakkalan Jana 217
12. Kankaanpään Seudun Leisku 216
13. Kalannin Vankka 199,5
14. Liedon Parma 197
15. Kaarinan Ura 166
16. Uudenkaupungin Kenttäkarhut 140

Seuracup 2017 LeKi-voittajajoukkue (77 urheilijaa)

Ella Ala-Lahti, Milla Ala-Lahti, Tiia Alanen, Veera Alanen, Inka-Tuuli Amberla,
Aurora Asikainen, Ella Noora Haapalehto, Petteri Haapaniemi, Santtu
Heikkinen, Salla Huhtasalo, Disa Huntus, Sara Huntus, Emilia Hölli, Luukas
Janatuinen, Michaela Jokiniemi, Jasmin Juujärvi, Oliver Kaikkonen, Oona
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Kaikkonen, Aarne Kalela, Elli Kalela, Helmi Karjainen, Nea Karppinen, Leevi
Keronen, Pinja Kianta, Emilia Kilpinen, Aleksi Kivelä, Leevi Kivelä, Elias Knuutila,
Eetu Komu, Viivi Komu, Pinja Kukko, Eelis Kuusjärvi, Viljami Kuusjärvi, Nora
Kytäjä, Kristiina Laitinen, Leevi Lampén, Saku Lehtonen, Leevi Lipponen, Luukas
Lipponen, Otso Luodeslampi, Leo Lämsä, Anniina Mahkonen, Sofia Mikkonen,
Tuomas Muinonen, Jesse Mäenpää, Manu Mäenpää, Nella Mäkynen, Hetta
Niemelä, Iina Niemelä, Miika Niemelä, Niia Niemelä, Noel Nikulainen, Tomy
Nurmesniemi, Aapo Närhi, Juha Närhi, Tuomas Närhi, Alvar Olander, Viola
Pennanen, Pietu Penttilä, Eero Ranta, Emma Ranta, Johanna Ranta, Venla
Ranta, Elina Rantala, Veera Rantala, Eemeli Ruuti, Eerik Ruuti, Topias
Savitaipale, Jere Simola, Rita Simola, Anni Tiensuu, Tommi Turunen, Atte
Urvanta, Venla Vaittinen, Niilo Virta, Emilia Ylilehto ja Iida Ylimäki

Flying Finns –kestävyysjuoksusarja

LeKi Yleisurheilu oli jälleen yksi kärkijoukkueista vuoden 2017 valtakunnalli-
sessa Flying Finns –kestävyysjuoksusarjassa. Tapahtumien koordinaattorina
toimi Veli-Matti Ranta.

Flying Finns –toiminta sisälsi viisiosaisen kestävyysjuoksun kilpailusarjan, jossa
vuonna 2017 mukana olivat hallissa juostut hallitonnit, ulkona juostut pitkien
ratamatkojen kotiratakisat, SM-maastojen yhteydessä juostavat junnumaastot,
kestävyysjuoksukarnevaalit, sekä Kuortaneen maastofinaali. Henkilökohtaisissa
sarjoissa kilpailusarjan osanottajat ovat 9-15v ikäluokissa sekä N/M 17-19
ikäluokissa.

Kuortaneen menestyjiä; Santtu Heikkinen (vas.), Helmi Karjainen, joukkueenjohtaja
Veli-Matti Ranta, Emma Ranta ja Eero Ranta.
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LeKin menestys oli sarjassa hyvä sijoitus lopulta upeasti viides. Edellä olivat
vain Jyväskylän Kenttäurheilijat, Lahden Ahkera, Tampereen Pyrintö ja Turun
Urheiluliitto. Kaikkiaan pisteille pääsi 288 eri seuraa.

Henkilökohtaisessa Flying Finns –sarjassa kolmen parhaan joukkoon sijoittui
viisi LeKi-urheilijaa.

Flying Finns –sarja 2017 / TOP3 LeKi-sijoitukset

1. Eero Ranta P11
1. Santtu Heikkinen P15
1. Leevi Keronen M17
2. Nora Kytäjä T13
3. Venla Ranta N17



Urheilumenestys
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Arvokilpailut

Santeri Kuusiniemi oli Suomen edustajana nuorten alle 19-vuotiaiden EM-
kilpailussa Grossetossa Italiassa. Santeri selvitti tiensä 100m kisassa alkueristä
välieriin, jossa oli ensimmäinen finaalista pudonnut eli 9. Santerin toisena
lajina oli 200m, jossa kisa jäi kuitenkin jalkakrampin vuoksi kesken. Se myös
tarkoitti, että Suomen 4x100m kisassa Santerin paikalla juoksi varamies.

Santeri Kuusiniemi oli Suomen edustajana myös nuorten alle 19-vuotiaiden
PM-kilpailuissa ja pohjoismaisessa maaottelussa Uumajassa Ruotsissa.  Santeri
otti PM-hopeaa 110m aidoissa ja pronssia 4x100 kisassa. Sen sijaan 200m kisa
jäi jälleen kesken jalkakrampin vuoksi.

Aleksi Kivelä oli nuorten Ruotsi-Suomi –maaottelussa Tukholmassa. Aleksi oli
800m kisassa neljäs. Toinen LeKi Yleisurheilun edustaja maaottelussa oli
Markku Ruonavaara, joka oli maaottelussa yksi tuomitseva kävelytuomari.

SM-kilpailut

17-22-vuotiaiden SM-hallit Turku

· Santeri Kuusiniemi (M19 60m aj kultaa ja 60m hopeaa)
· Eerika Reunanen (N19 200m 10.)
· Noora Leppimaa (N19 200m 27.)
· Aleksi Kivelä (M17 800m pronssia ja 1500n 6.)
· Tomy Nurmesniemi (M17 pituus 8 ja 60m aj 9.)
· Nea Karppinen (N17 60m aj pronssia ja 60m 14.)

SM-halliottelut Tampere

· Nea Karppinen (N17 5-ottelu 10.)
· Emilia Kilpinen (T15 5-ottelu 17.)

SM-maantiejuoksut Espoo

· Leevi Keronen (M17 10km pronssia)

M17-sarjan mitalistit; hopeaa Mika Kotiranta (vas), kultaa Eemil Helander ja pronssia
Leevi Keronen.

SM-maastot Imatra

· Riku-Antti Naskali (M 4km 62.)
· Klaara Leponiemi (N19 4km 4.)
· Leevi Keronen (M17 4km 7.)
· Aleksi Kivelä (M17 4km 9.)
· Vertti Laitinen (M17 4km 68.)
· Joel Schule (M17 4km 85.)
· Venla Ranta (N17 4km 16.)
· Anniina Mahkonen (N17 4km 33.)
· Rosa Simola (N17 4km 46.)
· Santtu Heikkinen (P15 4km 14.)
· Jasper Alajoutsi (P15 4km 37.)
· Oliver Alajoutsi (P15 4km 40.)
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· Rita Simola (T15 4km 46.)
· Viola Pennanen (T15 4km 55.)
· Nea Kytäjä (T15 4km 56.)
· Emma Ranta (T15 4km 57.)
· M17-joukkue (Leevi Keronen-Aleksi Kivelä-Vertti Laitinen) 5.
· N17-joukkue (Venla Ranta-Anniina Mahkonen-Rosa Simola) 6.
· P15-joukkue (Santtu Heikkinen-Jasper Alajoutsi-Oliver Alajoutsi)

pronssia
· T15-joukkue (Rita Simola-Viola Pennanen-Nea Kytäjä) 10.

Santtu Heikkinen; SM-kultaa radalta ja SM-pronssia maastoista.

SM-viestit Tampere

· M19 4x100m (Jere Kaakinen-Tomy Nurmesniemi-Juuso Petäjäsuo-
Santeri Kuusiniemi) 6.

· M19 4x400m (Santeri Kuusiniemi-Tomy Nurmesniemi-Juuso Petäjäsuo-
Aleksi Kivelä) 7.

· N19 4x100m (Nea Karppinen-Eerika Reunanen-Noora Leppimaa-Jasmin
Juujärvi) 15.

· N17 3x800m (Venla Ranta-Hilda Kukonlehto-Anniina Mahkonen) 7.
· T15 4x800m (Ella Noora Haapalehto-Emilia Kilpinen-Helmi Karjainen-

Viola Pennanen) 19.
· T15 4x800m (Ella Ala-Lahti-Rita Simola-Elina Rantala-Emma Ranta) 27.
· T15 4x80m aj (Emilia Kilpinen-Iida Ylimäki-Inka-Tuuli Amberla-Anni

Tiensuu) 27.
· T15 4x100m (Emilia Kilpinen-Ella Ala-Lahti-Iida Ylimäki-Anni Tiensuu) 52.

M19 4x400m LeKi-joukkue vahvistettuna maskotti Helmi Rajamäellä.

 Kalevan Kisat Seinäjoki
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· Venla Ranta (3000m ej 11.)

19-vuotiaiden SM-kisat Kauhava

· Santeri Kuusiniemi (M19 100m kultaa, 200m kultaa ja 110m aj kultaa)
· Juuso Petäjäsuo (M19 kiekko 12., pituus 14. ja 100m 27.)

Santeri Kuusiniemi; nelinkertainen SM-kultamitalisti kaudella 2016-17.

16-17 –vuotiaiden SM-kisat Iisalmi

· Aleksi Kivelä (M17 1500m hopeaa ja 800m pronssia)
· Leevi Keronen (M17 3000m 4. ja 1500m 7.)
· Venla Ranta (N17 2000m ej hopeaa ja 3000m hopeaa)
· Tomy Nurmesniemi (M16 pituus pronssia ja 400m 4.)
· Milla Ala-Lahti (N16 800m 7.)

14-15 –vuotiaiden SM-kisat Raasepori

· Santtu Heikkinen (P15 1500m ej kultaa ja 800m 5.)
· Leevi Lipponen (P15 moukari 6. ja seiväs 6.)
· Juha Närhi (P15 moukari NM)
· Pinja Kianta (T15 keihäs kultaa ja moukari 10.)
· Helmi Karjainen (T15 2000m 8. ja 800m 16.)
· Manu Mäenpää (P14 korkeus kultaa ja kolmiloikka hopeaa)
· Leevi Lampén (P14 korkeus 5. ja kuula 5.)
· Manu Mäenpää-Leevi Lampén (P14 korkeus joukkuekilpailu kultaa)
· Ella Ala-Lahti (T14 kiekko 5. ja seiväs 14.)
· Emilia Kilpinen (T14 pituus 6. ja kolmiloikka 14.)
· Rita Simola (T14 2000m 11.)
· Emma Ranta (T14 2000m 26.)

Pinja Kianta; T15 keihään Suomen mestari.

SM-moniottelut Riihimäki
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· Juuso Petäjäsuo (M19 10-ottelu 9.)
· Manu Mäenpää (P14 5-ottelu 4.)

LeKi Yleisurheilun edustajat saavuttivat kauden aikana nuorten 14-22 -
vuotiaiden SM-kisoissa yhteensä 19 mitalia; kahdeksan kultaa, viisi hopeaa ja
kuusi pronssia.

Kultaa

· Santeri Kuusiniemi (SM-hallit M19 60m aj, SM-kisat 100m, 200m ja
110m aj)

· Santtu Heikkinen (SM-kisat P15 1500m ej)
· Pinja Kianta (SM-kisat T15 keihäs)
· Manu Mäenpää (SM-kisat P14 korkeus)
· Manu Mäenpää-Leevi Lampén (SM-kisat P14 korkeus joukkuekilpailu)

Hopeaa

· Santeri Kuusiniemi (SM-hallit M19 60m aj)
· Aleksi Kivelä (SM-kisat M17 1500m)
· Venla Ranta (SM-kisat N17 2000m ej ja 3000m)
· Manu Mäenpää (SM-kisat P14 kolmiloikka)

Pronssia

· Aleksi Kivelä (SM-hallit M17 800m ja SM-kisat M17 800m)
· Leevi Keronen (SM-maantiejuoksut M17 10km)
· Nea Karppinen (SM-hallit N17 60m aj)
· Tomy Nurmesniemi (SM-kisat M16 pituus)
· Santtu Heikkinen-Jasper Alajoutsi-Oliver Alajoutsi (P15 SM-maastot

joukkue)

Aluemestaruuskilpailut

Aluemestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu saavutti kauden aikana yhteensä
kaksi mitalia; yhden kullan ja yhden pronssin.

Kultaa

· Anniina Mahkonen-Viola Pennanen-Venla Ranta (AM-viestit N17
3x800m)

Pronssia

· Emilia Kilpinen (AM-ottelut T15 5-ottelu)

Manu Mäenpää (vas.) ja Leevi Lampén (kesk.), Suomen mestareita molemmat.

PM-kilpailut
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Nuorten (17-22 –vuotiaiden) ja aikuisten piirinmestaruuskilpailuissa LeKi
Yleisurheilu saavutti kauden aikana yhteensä 22 mitalia; 11 kultaa, kuusi
hopeaa ja viisi pronssia.

Kultaa

· Leevi Keronen (M 5000m ja maastot M17 4km)
· Pinja Kianta (N17 keihäs ja moukari)
· Aleksi Kivelä (M 1500m, M17 800m ja 1500m)
· Santeri Kuusiniemi (M 200m)
· Tomy Nurmesniemi (M17 400m)
· Venla Ranta (N17 1500m ja 2000m ej)

Hopeaa

· Santtu Heikkinen (M17 800m)
· Nea Karppinen (N17 100m aj)
· Leevi Keronen (M17 1500m)
· Riku-Antti Naskali (M 10000m)
· Tomy Nurmesniemi (M17 kuula)
· Venla Ranta (maastot N17 4km)

Pronssia

· Ella Ala-Lahti (N17 seiväs)
· Helmi Karjainen (N17 1500m)
· Aleksi Kivelä (maastot M17 4km ja M17 400m)
· Anniina Mahkonen (maastot N17 4km)

Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu
saavutti kauden aikana yhteensä 104 mitalia; 41 kultaa, 33 hopeaa ja 30
pronssia. Maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisähuipentumista ja
viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat kaikkiaan 56 eri urheilijalle.

17-v piiriottelu (HämSY:n joukkue)

LeKi-edustajat Hämeenlinnan piiriottelussa

· Santtu Heikkinen (M17 800m 4.)
· Leevi Keronen (M17 3000m 3.)
· Pinja Kianta (N17 keihäs 4.)
· Tomy Nurmesniemi (M17 400m 3., 4x100m 3. ja 110m aj 4.)

SAUL SM-kilpailut

SM-kisat Lohja

· Aku Kallio (M35 pituus kultaa, 100m hopeaa ja 200m hopeaa)

SM-heitto 5-ottelut Turku

· Hannu Niemelä (M40 5.)

Aku Kallio (edessä); aikuisurheilun Suomen mestari.
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Kauden päätöstapahtuma

Yleisurheilukauden 2017 palkitsemistilaisuus ja päätösjuhla vietettiin 8.10.
Moision koululla. Kesän aikana kisatapahtumien puffetista päävastuun
kantanut Mirva Ikola oli tarjoiluineen paikalla. Lempäälän Kisa Yleisurheilu
tarjosi kakkukahvit menestyksekkään kauden ja Seuracupin voiton kunniaksi.

Oma Säästöpankki -cupin eniten pisteitä keränneet sarjoittain:

· T5 Aino Ahti ja P5 Oskari Koivu
· T6 Lyydia Antinaho ja P6 Lauri Hakala
· T7 Minja Penttilä ja P7 Toivo Eleinen
· T9 Aino Aalto ja P9 Noel Nikulainen
· T11 Niia Niemelä ja P11 Eelis Kuusjärvi
· T13 Ella Noora Haapalehto ja P13 Miika Niemelä
· T15 Ella Ala-Lahti ja P15 Manu Mäenpää

Pienimpien urheilukoululaisten palkinnot sekä OmaSp -cupin mitalit oli jaettu
jo kesän päättäjäisten yhteydessä urheilukentällä.

Sisulisäikäiset (9-15 v) piirinmestaruusmitalistit palkittiin makealla tavara-
palkinnolla. Kaikkiaan kauden maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista,
huipentumista ja viesteistä LeKi Yleisurheilu saavutti yhteensä 104 mitalia,
jotka jakaantuivat kaikkiaan 56 eri urheilijalle.

LeKi-seuranennätysplaketteja ulkoratakaudelta jaettiin ikäluokkien virallisista
lajeista kaikkiaan 33 kappaletta. Eniten ennätyksiä tekivät nuorten/yleisissä
sarjoissa Santeri Kuusiniemi (M19-M) kolmella sekä sisulisäikäisistä Iina
Niemelä ja Niia Niemelä (T10) kumpikin viidellä uudella seuraennätyksellä.

Kaikki A-taitomerkkituloksen saavuttaneet sisulisäikäiset sekä SM-kisoissa
menestyneet urheilijat palkittiin pokaalein. Valmennussopimusten piirissä
oleville urheilijoille jaettiin myös kauden suoritusten perusteella myönnetyt
stipendit. Kaikkiaan näitä palkittavia urheilijoita oli 47. Lisäksi aikuisurheilijoista
huomioitiin Suomen mestaruuden ja kaksi hopeaa voittanut Aku Kallio.

Erityispalkintojen saajat ja myöntämisperusteet

Vuoden tulokas / Nora Kytäjä

Vuoden tulokkaana palkittava henkilö ei ole uusi tulokas yleisurheilussa, mutta
hän aloitti LeKi Yleisurheilun riveissä tämän kevään maastokisoissa.

Palkittava henkilö oli kauden aikana niin maastoissa kuin kestopuolen
matkoilla radalla ikäluokassaan, ja vanhemmassakin sarjassa, lähes
voittamaton. Etenkin maastojuoksussa hän oli täysin pitelemätön, ja
ylivoimaista menoa nähtiin Valkeakosken sisulisämaastoissa, KLL:n maastoissa,
Kuortaneen maastofinaalissa ja Toijalan maastoviestissä. Myös Seuracupin
finaalissa voitto oli selvää kauraa heti ensimetreistä lähtien.

Kuten etukäteenkin aavisteltiin, niin palkittava on kova vahvistus LeKi-
joukkueeseen. Voi hyvänen aika sitä vauhtia sekä askeleen keveyttä ja
kauneutta! Mihinkä tämä nuori urheilija vielä yltääkään?
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Vuoden kehittyjä / Santtu Heikkinen

Tänä vuonna seurassa on ollut eri ikäluokissa useita kovan kehitysharppauksen
tehneitä urheilijoita, joten kilpailu tittelistä oli kova ja valinta vaikea.
Valintaraadin piti ylittää matkalla monia esteitä, kello kävi nopeasti, mutta
maaliin päästiin sittenkin ennätysajassa.

Palkittava henkilö on ollut pienestä pitäen mukana ja kehittynyt koko ajan. Jo
viime kaudella palkittava nousi lähelle ikäluokkansa Suomen kärkeä. Tällä
kaudella sitten kirjaimellisesti mentiin suoraan kärkeen ja tehtiin kovia tuloksia.
Palkittava henkilö on omimmillaan kestomatkoilla, mutta hän on monipuolinen
ja aina valmis urheilemaan seuran puolesta. Näitä seuralle tärkeitä kilpailuja
ovat erityisesti viestikisat ja Seuracup, joissa palkittava on ollut aina
luottourheilija.

Palkittava ei turhia hötkyile, on rauhallinen ja käytökseltään esimerkillinen.
Hänellä on asiat hyvin ja sen huomaa myös taustavoimista. Tämän palkittavan
matkaa yleisurheiluniilojen on ollut ilo seurata aina 9-sarjasta saakka. Sitkeys
ja kova yritys kantaa pitkässä juoksussa hedelmää ja tälle urheilijalle menes-
tyksen enemmän kuin mielellään soikin. Kausi huipentui aina henkilökohtaiseen
Suomen mestaruuteen saakka. Kerta kaikkiaan huikea tarina ja kehitysloikka!

Vuoden monitaiturit / Ella Noora Haapalehto ja Noel Nikulainen

Vuoden monitaituripalkinnon kriteerinä on oman ikäluokkansa tai sitä
vanhempien virallisten yleisurheilulajien luokkasuoritusten yhteismäärä.
Palkinto jaetaan sekä tyttöjen että poikien sarjassa ja sen voi saada "urallaan"
vain kerran. Viime vuosien palkittavista Iina Niemelä, Niia Niemelä ja Miika
Niemelä keräsivät tänäkin vuonna eniten luokkasuorituksia, mutta eivät
toistamiseen voi tätä palkintoa saada.

Ansaittava titteli on nimensä veroinen, sillä sen saadakseen pitää taitaa
likipitäen kaikki lajit. Molemmat palkittavat ovatkin monipuolisia ja
ennakkoluulottomia kokeilemaan eri lajeja. Molemmat myös harrastavat
ansiokkaasti yleisurheilun lisäksi toisissa lajeissa.

Vuoden monitaiturityttö on koko pienen ikänsä ollut monipuolinen ja kaikessa
mukana. Kaikki lajit onnistuvat hänen niin vain halutessaan. Palkittava urheilee
aina kauden alusta loppuun; maastot, huipentumat, ottelut, viestit ja
Seuracupit. Palkittava debytoi tällä kaudella jo yleisurheilun SM-kisoissa,
viestijoukkueessa se oli mahdollista, sillä ikä ei vielä riitä henkilökohtaisiin
kisoihin. Myös venymistä ja seurahenkeä löytyy; perheen kesälomareissujakin
suunnitellaan ja järjestellään kilpailukalenterin mukaan. Seura kiittää!

Vuoden monitaituripoika tuli ”alaikäisenä” jo viime kaudella mukaan
yleisurheilun sisulisäsarjoihin. Yleisurheiluniilot kyllä noteerasivat kaverin
ominaisuudet ja tulokset jo silloin. Tänä vuonna palkittava tulikin sitten
”omaan” sarjaansa rytinällä mukaan ja nappasi viisi piirinmestaruutta ja
yhteensä 10 mitalia. Palkittavaan poikaan pätee samat sanat monipuolisuuden
suhteen kuin palkittavaan tyttöön. Kaikki käy ja onnistuu!

Vuoden monitaiturityttö on Ella Noora Haapalehto 14 lajin luokkasuorituksella
ja monitaituripoika Noel Nikulainen, 13 lajin luokkasuorituksella.
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Vuoden tiimipelaaja / Emilia Kilpinen

Palkitsemiskriteerit eivät ole kyseisen palkinnon osalta muuttuneet. Seuran ja
joukkueen kannalta tärkeitä ovat ne urheilijat, jotka lähtevät aina mukaan ja
tekevät sen mitä tarvitaan. Ja joskus jopa sen mitä kohteliaan kauniisti
määrätään…

Palkittava urheilija kisaili pitkän kauden aina ensimmäisistä maastoista
viimeiseen maastoviestiin saakka. Hän on aina valmis rooliin kuin rooliin, kaikki
käy ja onnistuu. Palkittava on joukkuepelaaja ihan kirjaimellisestikin toisen
urheiluharrastuksen myötä. Ja kuten arvata saattaa, niin palkittava pärjää
siinäkin erittäin hyvin. Kauden aikana palkittava hoiteli Seuracupin kisoissa ne
lajit, joihin edustajaa tarvittiin. Ja erinomaisesti hoitikin.

Palkittava urheili kauden aikana myös SM-otteluissa, SM-viesteissä ja oman
ikäluokkansa SM-kisoissa ensimmäistä kertaa. Seuracupin finaalissa hän ei
ujostellut vanhempien kilpakumppaneiden joukossa vaan venyi loisto-
suoritukseen kärkisijoille ja ollen näin merkittävä lenkki voittajajoukkueessa.

Kotijoukoista löytyy myös kovaa osaamista. Myös apua toimitsijatehtäviin sekä
moneen muuhun aina saa. Urheilua ja seuratoimintaa ymmärretään ja
toteutetaan esimerkillisellä tavalla. Kiitos palkittavalle ja koko perheelle, seura
arvostaa erittäin korkealle tätä aktiivisuutta, asennetta ja sitoutumista.

Vuoden sisulisätyttö ja –poika / Pinja Kianta ja Leevi Lipponen

Vuoden sisulisätytön ja -pojan palkinto on paitsi tämän kauden saavutuksista,
niin myös kaikista menneistä sisulisävuosista. Molemmat palkittavat ovat
olleet mukana yleisurheilussa pienestä pitäen.

Palkittava sisulisätyttö on aina ollut bravuurilajeissaan piirin paras ja nyt myös
kiistattomasti valtakunnan kärki. Palkittavalta löytyy kovaa latausta ja
tahdonvoimaa tiukoissa paikoissa. Monesti se paras suoritus on syntynyt sillä
viimeisellä mahdollisella hetkellä. Hän on siis kova kilpailija, mikä ei urheilijalle
ole huono ominaisuus. Näin kävi myös SM-kisoissa, joissa viimeisen suorituksen
superonnistuminen toi Suomen mestaruuden. Se tuntui hyvältä paitsi urheili-
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jalle itselleen ja paikan päällä olleille tukijoukoille, niin myös yleisurheilu-
niiloille kiehtovan livetulospalvelun äärellä.

Palkittava sisulisäpoika on osallistunut monipuolisesti vuosien aikana eri
lajeihin. Niin oli myös tälläkin kaudella, sillä palkittava ei pelkää olla oman
mukavuusalueensa ulkopuolella. Seura arvostaa tätä ja nostaa sille hattua!
Palkittavan lajiyhdistelmä SM-kisoissa on ollut varsin mielenkiintoinen,
hyppäävä moukaroija. Jotkut Lempäälässä pärjäävät urheilulajeissa, joita ei
paikkakunnalla pysty harrastamaan. Sen sijaan palkittava urheilija pärjää
lajissa, jota suorituspaikoista huolimatta ei saa tehdä Hakkarissa. Mitäpäs
sanotte siitä?

Seura kiittää molempia palkittavia hienoista sisulisävuosista ja upeista
elämyksistä! Molemmista löytyy isoa potentiaalia, joten hyvää matkaa
eteenpäin niin elämässä kuin urheilussa!

Vuoden sykähdyttävin hetki / Aleksi Kivelä ja 800m seuraennätys

Urheilussa sykähdyttäviä hetkiä voi olla monenlaisia. Se voi olla yksittäinen ja
yllätyksellinen tai se voi koostua useammista muodostaen kokonaisuuden.
Tällä kertaa kyse on enemmänkin kokonaisuudesta vaikka valintaraati lopulta
päätyi yksittäiseen tapahtumaan.

Tämän urheilijan kasvua ja kehitystä olemme saaneet seurata aina sieltä 9-
vuotiaiden sarjoista lähtien. Varsin aikaisessa vaiheessa tuli selväksi, että
parhaat ominaisuudet viittaavat menestykseen kestävyysjuoksussa ja
keskimatkoilla. Hallikaudella loksahteli jo palasia kohdilleen ja SM-kisoista
napsahti se ensimmäinen SM-mitali. Tili oli avattu, joten kesäkaudella vauhti
kiihtyi ja SM-kisoista oli tuliaisina kaksi mitalia lisää. Menestys tiesi samalla
paikkaa nuorten Ruotsi-Suomi maaotteluun Tukholmaan. Hienoja kokemuksia
ja nämä varmasti olivat sykähdyttäviä hetkiä urheilijalle ja tukijoukoille.

Lempäälän yleisurheiluväkeä ehkä eniten kuitenkin sykähdytti miesten 800m
seuraennätyksen historiaan siirtyminen. Huomionosoituksen saaja siirsikin sen
sitten myöhemmin jo uusille sekuntiluvuille. Mutta jo oli aikakin, sillä
aikaisempi LeKi-ennätys oli voimassa kokonaiset 64 vuotta.
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Seuracupin luottourheilija / Venla Ranta

Huomionosoitus tulee yhdeksän vuoden Seuracup-urasta. Tämä urheilija on
ollut merkittävässä roolissa koko 2010-luvun ajan Seuracupin LeKi-
menestyksessä. Hän on ollut mukana jokaisessa Seuracupin voitossa, ja useasti
ollut finaalilajiedustaja.

Ura alkoi vuonna 2009, kun urheilija 9-vuotiaana oli finaaliedustaja T11-sarjan
tonnilla ja sijoitus oli kymmenes. Viimeinen Seuracup finaali päättyi nyt
joukkueen kapteenina upeasti mestaruuteen, joita urheilija pääsi juhlimaan
kaikkiaan kuusi kertaa. Näiden vuosien väliin mahtuu viisi finaaliedustusta,
joissa yksi lajivoitto, kolme kakkossijaa ja yksi kolmossija. Lisäksi muina vuosina
tämä urheilija on ollut alkukilpailujen yksi kovimpia pisteidenkerääjiämme.

Palkittava onkin todellinen Seuracupin luottourheilija koko joukkueelle ja
joukkueenjohdolle. Sitä on saatu mitä on tilattu, joka kerta. Tätä luotto-
urheilijaa tulee Seuracupin osalta todellakin ikävä. Kiitos näistä menestyk-
sekkäistä vuosista, Seuracupin kisa-asu voidaan jäädyttää!

Seuracupin maskotit / Nanna Salovaara ja Helmi Rajamäki

Nämä henkilöt ovat olleet koko kesän ajan kisatapahtumiemme ilopillereitä.
Välillä on tuntunut ja näyttänyt siltä, että he ehtivät joka puolelle kenttää.
Liikkumista ja sen riemua siis riittää. Tämän lisäksi he ovat aktiivisia kilpailijoita
ja aloittaneet ”alaikäisinä” jo sisulisäkisailut. Seuracupin finaalissa nämä
energiapakkaukset olivat mukana kannustusjoukoissa ja haistelemassa
kisatunnelmaa. Hienosti sekin sujui ja palkintokorokkeella sai tuntea myös
voittamisen yhteistä riemua. Todelliset seuran maskotit, joista saamme
varmasti nauttia tulevina vuosina itse Seuracupin kisakarkeloissa!

Näiden tyttöjen kanssa ei aika tule pitkäksi, hymy nousee huulille ja ilo tarttuu.
Se on myös tämän kaiken sadasosa- ja senttikamppailun keskellä oleellinen ja
tärkeä osa lasten urheilua. Maskotit ovat siis oivaltaneet asioiden ytimiä!
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Vuoden juniorivalmentaja / Eerika Reunanen

Palkittava henkilö on nuoresta iästään huolimatta ollut LeKin yleisurheilu-
toiminnassa mukana jo kauan. Palkittava paitsi urheilee, niin hän on toiminut
myös ohjaajana ja toimitsijana. Hän on viime kaudella ohjannut myös omaa
nuorten yleisurheilijoiden ryhmää.

Palkittava on luonteeltaan sellainen, että mihinkä hän vain ryhtyy, niin se usein
myös onnistuu. Palkittava henkilö täyttää kyllä myös Nuori Suomi –
juniorivalmentajapalkinnon kriteerit, sillä hän on esimerkillinen, innostava ja
osaava. Vaikka oman urheilu-uran viime vuodet ovat olleet haastavat ja
repaleiset, niin vielä ei palkittava kuitenkaan kokonaan valmentamisen
maailmaan ole siirtymässä. Mutta siinä onkin urheilun hienous, kun sitä voi
harrastaa täysillä niin monissa rooleissa.

Palkittava henkilö on huomioitu näissä päätöstilaisuuksissa aikaisemminkin ja
monilla eri tavoilla. Tänään tulee huomionosoituksena jälleen uusi titteli.
Palkittavalle varmasti yksi hienoimpia palkintoja on kuitenkin aina välillä kuulla
nuoren yleisurheilijanalun suusta toiveikas kysymys ”Hei, milloin on Eerikan
treenit?”

Vuoden seuratoimija / Janne Viitala

Palkittava henkilö on ihminen isolla iillä ja osaaja isolla oolla. Se onkin monessa
asiassa kaiken aa ja oo. Turkulaiset jytäveljekset laulavat, että kaiken takana
on nainen. Mutta ei se aina niin mene, voi siellä olla mieskin. Tässä
tapauksessa ainakin on.

Menestyvien urheilijoiden takana ovat valmentajat. Yleisesti ottaen
valmentajien arvostus pitäisi ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa saada
nousuun. Toisaalta arvostus pitää osaamisen ja tekojen myötä aina ansaita.
Valmentajan tärkeimpiä tehtäviä on perustan luominen urheilijan
kehittymiselle sekä auttaa urheilijaa löytämään oma sisäisen motivaationsa ja
voimavaransa.

Palkittavan henkilön treeneissä näkyy ilo, innostus ja intohimo. Urheilussa
onkin pitkälti kyse tunteista. Palkittava pitää huolta siitä, että hänen
ryhmässään viihdytään. Muutenkin hänen miellyttävässä seurassa on hyvä
olla. Huumori, välillä hyvä ja välillä huono, saa vapaasti kukkia. Myös
palkittavan osaamisen taso on huippuluokkaa ja hän on valmentajakollegoiden
kesken myös erittäin arvostettu. Osaamisesta kertovat myös hänen
suojattiensa tulokset ja menestykset ennen ja nyt. Ei ole sattumaa, että hän on
vuosien mittaan pokannut SM-kisoista yhteensä 13 kultamitalia, siis
valmentajapalkintoa. Olisiko pohjalaisten sukujuurien myötä niin, että
”kohtalaasta yritetähän mutta priimaa pakkaa tulemahan?”

Palkittava valmentaja on tehnyt pitkän päivätyön seurassamme. LeKi
Yleisurheilu kiittää häntä valtavasta panoksesta ja uskoo, että parhaimmat
saavutukset ovat vielä edessäpäin. Palkittava henkilö on Team Jampan
itseoikeutettu veturi ja kaikkien teamjamppalaisten isä, äiti ja isoäiti!
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Huomionosoitus urheilun ystäviltä katsomosta

Hakkarin ja muidenkin stadioneiden kisakatsomoissa yleisurheilua tarkoilla
silmillä seuraa paljon urheilun ystäviä. Osa heistä tekee taustalla työtä, jonka
tuloksista jaetaan huomionosoituksia seuran lahjakkaille urheilijoille. Toiveena
oli, että tässä tilaisuudessa huomionosoitukset annetaan aikuisurheilua kohti
tähtääville urheilijoille.

Ensimmäinen huomionosoituksen saaja oli kauden aikana ikäluokkansa yksi
parhaista suomalaisista urheilijoista. Huikea kausi, jonka aikana mahtava
tuloskehitys toi urheilumenestystä myös valtakunnan rajojen ulkopuolella.
Huipputyyppi, jonka rajat eivät ole vielä tulleet vastaan. Lempäälän
yleisurheiluväki onkin kesän aikana höristellyt korviaan, kun legendaarisen Ari
Pinomäen seuraennätyksiä pikajuoksuissa alettiin siirtää historiankirjoihin!

Toinen huomionosoituksen saaja ei tällä kaudella päässyt täysillä näyttämään
kynsiensä ja hyppypiikkareiden piikkien terävyyttä. Terveenä ollessaan hän olisi
kamppaillut Kalevan kisojen mitaleista, ehkä jopa ottanut mestaruuden?

Katsomoväki toivoo tulevaan kauteen terveyttä ja ennätyksen hinaamista
ylemmäksi, sillä vain taivashan on rajana!

Kolmas huomionosoituksen saaja teki kauden aikana sellaisen tempun, jota
Lempäälän yleisurheiluväki oli odottanut vuosikymmeniä ja muutaman
sukupolven ajan. Eli rikkoa ikivanha seuraennätys. Yrittäjiä on kyllä riittänyt,
mutta tänä vuonna sitten vihdoinkin napsahti. Katsomoväen tarkka silmä
havaitsi myös, että huomionosoituksen saajan isä osoitti kovaa osaamista
Hakkarin SM-maastokisojen järjestelykoneistossa. Mutta poika on kovempi!

Huomionosoituksen saavat Santeri Kuusiniemi, Matias Mustonen ja Aleksi
Kivelä.

Vuoden sisulisäurheilija / Manu Mäenpää

Tällä kaudella vuoden sisulisäurheilijan tittelistä oli kova kamppailu, sillä
urheilullinen menestys oli huippuluokkaa. Kriteerit olivat kovat, sillä titteliin
vaadittiin vähintäänkin Suomen mestaruus. Kaikkiaan Suomen mestareita
sisulisäikäisissä oli neljä, mutta vain yksi voidaan siis valita.

Palkittava on monipuolinen urheilija ja ominaisuuksiltaan huippuluokkaa.
Minkä lajin hän tulevaisuudessa valitseekaan, niin hän menestyy siinä
satavarmasti. Ensimmäiset SM-kilpailut olivat menestyksen puolesta lähes
täysosuma, kun tuloksena oli henkilökohtaisista lajeista kultaa ja hopeaa sekä
vielä toisesta lajista joukkuekilpailun voitto. Kausi jatkui vielä SM-otteluissa,
joissa mitali oli myös lähellä. Erittäin menestyksekäs kausi siis!

Palkittava urheilija oli tärkeässä roolissa myös Seuracupin finaalissa. Joukkue-
pelaajan asenne, kokonaisuuden ymmärtäminen ja sitoutuminen yhteiseen
asiaan tulivat finaalipäivänä erittäin selväksi. Myös palkittavan taustavoimista
löytyy tätä samaa urheilumyönteistä ajatusmaailmaa. Seura on finaalipäivän
venymisestä erittäin kiitollinen. Lopussa kiitos aina seisoo, niin silloinkin!
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Seura onnittelee urheilijaa ja taustajoukkoja erinomaisista saavutuksista ja
toivottaa hyvää pelikautta koripallossa!

Vuoden urheilija / Santeri Kuusiniemi

Tällä kaudella vuoden urheilijan valinta ei ollut vaikea. Palkittavan urheilijan
tulokset ja saavutukset olivat sitä luokkaa, että oksat pois.

Neljä Suomen mestaruutta ja yksi hopea, Pohjaismaiden mestaruuskisojen
hopeaa ja pronssia, Euroopan mestaruuskisojen yhdeksäs sija, Suomen
ennätys. Huh huh, aika hurjaa! Mutta hurja on kaverikin ja kehitysharppaus
viime kaudesta huima. Kausi oli lähes napakymppi, muutamaa takareiden
nappausta lukuunottamatta. Mutta ehkäpä siinä olikin jotain suurempaa
johdatusta? Ei makeaa ihan koko mahan täydeltä. Ei vielä.

Palkittava urheilija on mielenkiintoinen persoona. Kisapaikoilla hän luo
ympärilleen jotenkin maagisen ilmapiirin. Hän on nopeasti joukon keskipiste
tekemättä sitä kuitenkaan tietoisesti. Hän on lisäksi muiden kilpakumppanien
keskuudessa erittäin pidetty kaveri. Nykyaikainen verkottujatyyppi. Myös
palkittavan taustalla olevat henkilöt ovat tolkun ihmisiä. Jalat eivät ole
tukevasti pilvissä vaan tiukasti tartanissa kiinni. Kun ruuvia on vielä varaa
kiristää, niin tulevaisuus näyttää kuinka pitkälle rahkeet riittävät. Suunta on
kuitenkin oikea; eteenpäin ja ylös!

Ai niin. Seuraväki voi ensi viikon jälkeen nukkua yönsä rauhassa. Ollos
huoleton, poikas valveill´on.
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HämSYn palkitsemiset

Perinteinen Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n yleisurheilukauden 2017 palkit-
semistilaisuus järjestettiin 24.11.2017 Tampereella.

Tilaisuudessa palkittiin

· Uudet piirinennätysten tekijät nuorten ja aikuisten sarjoissa
· Arvokisa- ja maaotteluedustajat
· Suomenmestarit sarjoissa nuorten ja aikuisten sarjoissa
· Vuoden valmentaja, toimitsija, tiedottaja, seurajohtaja, urheiluteko ja

nuorisotoimintaseura
· Parhaat Kunniakierros –kerääjät ja –seurat
· Sarjojen parhaat
· Piirinmestaruuskisojen yleisen sarjan parhaat tulokset
· HämSYn seuraliigan parhaat

Lempäälän Kisa Yleisurheilun palkitut

· Aleksi Kivelä (Nuorten Ruotsi-Suomi –maaottelu)
· Santeri Kuusiniemi (nuorten EM-kilpailut, Suomen mestari, M19 sarjan

vuoden urheilija, piirinennätyksestä (M19 110m aj 13.79) sekä 300 eur
stipendi aikuisten pm-kisojen toiseksi parhaasta tuloksesta)

· Janne Viitala (vuoden valmentaja)
· LeKi Yleisurheilu HämSYn seuraliigan kolma (800 eur stipendi)
· LeKi Yleisurheilu vuoden nuorisotoimintaseura

Muut palkitsemiset ja huomionosoitukset

Kalle Kaiharin Tukisäätiön stipendit saivat seuran esityksen ja haun perusteella
Santeri Kuusiniemi, Klaara Leponiemi ja Matias Mustonen. Palkitsemistilaisuus
oli keväällä 2017 Aamulehden tiloissa.



Seuran hallinto
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Seuran kokoukset

Toimintakauden aikana seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin
28.11.2016 ja kevätkokous 20.3.2017.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenet

· puheenjohtaja Markku Ruonavaara
· sihteeri Johanna Närhi
· talousvastaava Kristiina Heinonen
· valmennusvastaava Veli-Matti Ranta
· urheilukouluvastaava Markku Lipponen
· urheilukouluvastaava (alle 9-vuotiaat) Minna Rajamäki
· kilpailuvastaava Hannu Niemelä
· viestintävastaava Timo Reunanen
· jäsen Kirsi Mänty
· nuorisopäällikkö Virpi Lipponen (marraskuu 2016-huhtikuu 2017)

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa.

Työntekijät

Seura palkkasi 6 kk työsuhteeseen nuorisopäälliköksi Virpi Lipposen.

Lempäälän Kehitys Oy:n kesätyötuen ja Tampereen Seudun Osuuspankin avus-
tuksella palkattiin Jasmin Juujärvi ja Venla Ranta.

Jäsenyydet

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry on Suomen Urheiluliiton (SUL), Hämeen Seudun
Yleisurheilun (HämSY), Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) sekä Hämeen
Liikunnan ja Urheilun (HLU) jäsen. Markku Ruonavaara oli toimintakauden
aikana HämSY:n hallituksen sekä nuoriso- ja seurapalvelutoimikunnan, Matti
Närhi valmennustoimikunnan ja Hannu Niemelä kilpailutoimikunnan jäsen.

Hankkeet ja avustukset

Seura sai Lempäälän kunnalta yleisavustusta. Urheiluopistosäätiö myönsi
avustuksen leirin järjestämiseen Pajulahden urheiluopistolla. Lempäälän
Kehitys ja Tampereen Seudun Osuuspankki myönsivät avustukset nuorten
kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

LeKi Yleisurheilu osallistui SUL:n Varaslähtö Tulevaisuus –seurakehitys-
hankkeen lähijaksoille Vierumäellä. Seura osallistui LeKi-sateenvarjoseurojen
yhteistyökokouksiin. KLL-maastokisojen markkinoinnissa ja järjestelyissä tehtiin
yhteistyötä Lempäälän lukion oppilaiden kanssa Jarmo Lehtisen johdolla.

Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa

Yleisurheilujaosto vastasi Lempäälän kunnan maastojuoksujen 17.5.2017 sekä
yleisurheilumestaruuskisojen järjestelyistä 16.8.2017.

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry osallistui Hakkarin liikunta-alueen toiminnan
kehittämisen ja urheilukenttäremontin työryhmään.

Muut yhteistyösopimukset

Seuralla oli yhteistyösopimus toimintakaudella urheiluasujen toimittamisesta
Nonamen kanssa. Urheilijoiden lääkäripalvelujen osalta sopimus oli Dextra
Urheilu- ja Tapaturmaklinikan kanssa.



Varainhankinta ja talkootyö
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Yleisurheilutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi toimintakauden varain-
hankinta toteutettiin pääasiassa urheiluun liittyvien toimintojen sekä muun
perinteisen talkootyön avulla.

Urheiluun liittyvät varainhankintakeinot

· Urheilukoulu ja valmennustoiminta
· Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta
· Yhteistyöhankkeet, kilpailujen sponsorointi ja mainosmyynti

Muuhun talkootyöhön liittyvät varainhankintakeinot

· Joulukuusimyyjäiset

Urheilukoulu ja valmennustoiminta

Seuran suurin tulonlähde oli yleisurheilukoulu- ja valmennustoiminta. Yleis-
urheilukoulua järjestettiin sekä kesä- että talvikaudella.

Urheilukoulutoimintaan osallistumisesta peritään vuosittain päätettävä
kausimaksu, jonka suuruus riippuu järjestettävien harjoituskertojen määrästä.

Valmennustoiminnassa sovitaan erilliset urheilijavalmentajasopimukset, jossa
määritellään myös valmennusmaksujen suuruus.

Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta

Kevään ja kesän aikana järjestettiin Hakkarissa 11 eri kilpailutapahtumaa, jotka
olivat lekiläisille ilmaisia. Viikkokisat, Lempäälän kunnanmestaruuskisat ja
Seuracupin osakilpailu olivat ulkopuolisille urheilijoille maksullisia.

Kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä oli aina kioskitoimintaa. Kesän
kisapuffetista vastasi Mirva Ikola.

Yhteistyöhankkeet, kilpailujen sponsorointi ja mainosmyynti

Seura hankkii varoja myös yhteistyöllä yritysten kanssa. Varainhankintaan
pyritään kannustamaan mukaan kaikkia seuratoimijoita, urheilukoululaisten
vanhempia ja muita vapaaehtoisia.

Toimintakauden yhteistyökuviot

· Pääyhteistyökumppanuus Oma Säästöpankin kanssa, mikä sisälsi
maastocupin sekä Oma Säästöpankki –viikkokisacupin järjestämisen

· Mainosmyynti kausijulkaisuun
· Yhteistyösopimukset ja mainosmyynti KLL-maastokisoihin

Joulukuusimyyjäiset

Seura on perinteisesti saanut varainhankintatuloa joulukuusimyynnistä.
Jouluna 2016 myydyt kuuset olivat pääsääntöisesti kaikki kasvatettuja.

Kuusia myytiin Kuokkalan Nesteellä, Kuljun Kartanolla ja Liikuntaparkissa.
Myynti toteutettiin talkoovoimin useiden päivien aikana ennen joulua.


