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Mestaruusvuosi 
 
Lekiläisnuorten menestys SM –kisoissa oli kuluneena vuonna 2011 jälleen loistavaa: kymmenen 
mitalia, joista neljä mestaruutta. Lisäksi neljä urheilijaa oli edustamassa Suomea arvokisoissa. 
Kauden huipennuksia oli nuorisourheilumme päätavoitteen täyttyminen, kun vuoden 2010 
harmillisen nelossijan jälkeen pääsimme palkinnoille Vattenfall Seuracupissa, ja itse asiassa voitimme 
Giga-sarjan finaalin kirkkaasti.  
 
Monen vuoden kasvu harrastajien määrässä ja toiminnan laajuudessa näkyy myös urheilutuloksissa 
paitsi huippusuorituksina myös tason nousuna kautta linjan. Tällä kehityspolulla varmasti myös 
meidän ehkä suurin heikkoutemme, aikuisurheilijoiden puute, vähitellen alkaa korjaantua. Nousu on 
jo alkanut, se näkyy erityisesti aikuisurheilua painottavassa seuraluokittelussa, jossa olemme tänä 
vuonna sijalla 30 koko maassa – loistava suoritus 20800 asukkaan maalaiskunnan paikallisseuralta.  
 
Toimintamme kivijalka on yleisurheilukoulu, jota Minna Rajamäki edelleen ansiokkaasti johti uusiin 
osallistujaennätyksiin. Myös harjoitusten määrää lisättiin sekä kesällä että nyt alkaneella talvi-
kaudella. Kaikelle lisätarjonnalle on riittänyt kysyntää, mikä osoittaa sen, että olemme oikealla tiellä. 
Uudet ohjaajat kävivät suurella joukolla koulutuksia, ja erityisen hienoa on, että ohjaajistamme 
kahdeksan kävi tänä vuonna yleisurheiluohjaajan jatkokurssin. Ohjaajan on kehitettävä osaamistaan 
sitä mukaa, kun ohjattavat varttuvat ja heidän taitonsa kasvavat. 
 
Menestys ja toiminnan laajeneminen edellyttää, että parannamme edelleen omaa toimintaamme 
myös seuran hallinnon osalta. Tässä meitä auttaa eteenpäin se, että pääsimme mukaan Suomen 
Urheiluliiton uuteen Kärkiseurakoulutukseen. Kyseessä on edellisenä vuonna loppuun käymämme 
Varaslähtö Tulevaisuuteen –koulutuksen jatkokurssi, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. 
Kokemuksesta tiedämme, että tällaisen ohjelman kautta saamme runsaasti ajateltavaa muilta ohjel-
maan osallistuvilta seuroilta ja tukea sekä henkisesti että rahallisesti oman seuran kehittämiseen. 
 
Laitoimme myös tänä vuonna vireille kauaskantoisemmankin hankkeen. Suomen Urheiluliiton SM –
kisojen kiertojärjestyksen mukaan 2014 on Hämeen vuoro järjestää SM –maastot. Mahdollisuus 
osuu kohdalle vain harvoin, ja jätimme hakemuksen SM –maastojuoksukisojen saamiseksi 
Lempäälään vuonna 2014. SUL:n liittovaltuusto päättää kisojen myöntämisestä alkuvuodesta 2012. 
Jos kisat Lempäälään saadaan, haaste on meille suuri mutta ei varmasti ylivoimainen. Tavoittee-
namme on tehdä kisoista Lempäälän Kisan ja koko Lempäälän yhteinen tapahtuma ja ylpeyden aihe. 
 
Euroopan Unioni nimesi vuoden 2011 Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuodeksi ja totesi päätök-
sessään teemavuodesta näin:  
 
Vapaaehtoistyö on epävirallinen oppimiskokemus, jonka avulla voi paitsi kehittää ammatillisia 
taitoja ja osaamista myös vaikuttaa aktiivisesti kansalaisena. Kaikenikäisten vapaaehtois-
työntekijöiden toiminta on ensiarvoisen tärkeää demokratian – yhden Euroopan unionin 
perusperiaatteista – kehittymiselle, ja se edistää inhimillisten voimavarojen kehittämistä ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
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Haluan vielä kiittää kaikkia kaudella 2011 toimintaan osallistuneita urheilijoita, ohjaajia, valmentajia, 
toimitsijoita ja muita seura-aktiiveja kuluneesta vuodesta, ja toivotan kaikki tervetulleiksi tekemään 
taas uutta, menestyksekästä urheiluvuotta 2012. Me voimme nimetä sen vaikkapa Lempäälän 
vapaaehtoistoiminnan vuodeksi! 
 

 
 
Markku Ruonavaara 
Puheenjohtaja 
Lempäälän Kisa yleisurheilujaosto 

 
Missio 
 
Tavoitteenamme on lempääläinen yleisurheiluperhe, jossa eri-ikäiset ja -tasoiset urheilijat ja muut 
seuratoimijat voivat harrastaa yleisurheilua yhdessä, toisiaan tukien ja hyvässä hengessä. 
 

Mikä on meille tärkeää? 

Teemme seuratyötä 
ensisijaisesti lapsia ja 
nuoria varten.

Ilman urheilevia lapsia ei olisi 
aikuisurheilijoita, valmentajia, seura-

aktiiveja eikä ehkä koko seuraa; 
siksi lapset ja nuoret ovat meille 

tärkeimpiä.

Teemme seuratyötä 
yhdessä hyvässä 
hengessä. 

Tahdomme olla porukka, 
jossa kaikki voivat osallistua 

ja jossa kaikki viihtyvät;
siksi meidän on 

pidettävä huolta toisistamme.

Haluamme yhteisönä ja 
yksilöinä kehittää ja 
kehittyä pitkäjänteisesti. 

Vaikka toimimme
pääosin vapaaehtoisvoimin, 

haluamme että toimintamme on 
asiantuntevaa ja laadukasta,

ja että sillä on tulevaisuus;  
siksi haluamme jatkuvasti oppia lisää.
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Urheilukoulutoiminta 
 
Talvikausi 2010-11 

 
Urheilukoulu pidettiin syyskaudella 4.10.-15.12.2010 ja 
kevätkaudella 10.1.-27.4.2011 välisenä aikana. 

Pienten ryhmä (2002-2005 syntyneet): 

Ryhmässä oli yhteensä 29 lasta, joista 9 tyttöä ja 20 
poikaa. Harjoitukset pidettiin kerran viikossa keski-
viikkoisin Hakkarin liikuntahallilla. Ohjaajina toimivat 
Jari Hirvikoski, Markku Lipponen, Jenna Petäjäsuo ja 
Minna Rajamäki. 

Hakkarin liikuntahallin urheilukoulussa talvella tapahtui. 

 
Isojen ryhmä (1996-2001 syntyneet): 

Ryhmässä oli yhteensä 35 nuorta, joista 22 tyttöä ja 13 
poikaa. Harjoitukset olivat 2-4 kertaa viikossa. Syys- ja 
kevätkauden harjoituksia oli kolme kertaa viikossa; 
maanantaisin ja keskiviikkoisin Hakkarin liikunta-
hallilla, perjantaisin Hakkarin maastossa tai Pirkka-
hallissa. Lisäksi oli erillistä pienryhmäharjoittelua pitkin 
syksyä ja kevättä. Isompien 1997-98 syntyneiden osalta 
aloitettiin punttisaliharjoittelu keväällä 2011 yhteis-
työssä LeKin painonnostojaoston kanssa. 

Ohjaajina olivat Johanna Kivinen, Laura Kyrkkö, Minna 
Rajamäki, Sari Seppälä ja Veli-Matti Ranta sekä 
vierailevina ohjaajina Marjo-Riitta Suonpää ja Pasi 
Kivelä. 

Urheilukoululaiset osallistuivat isolla joukolla Halli-
huipentumaan, Hippohalleihin, Tampere Junior Indoor 
Gamesiin, sekä osoittivat aktiivisuutta kilpailemiseen 
myös muissa hallikisoissa mm. Turussa, Espoossa ja 
Jyväskylässä.  

 

Kesäkausi 2011 

 
Talvikauden päätteeksi ja kesäkauden alkajaisiksi 
järjestettiin jo totuttuun tapaan maastojuoksucup, 
jonka koordinaattorina oli Veli-Matti Ranta. Maasto-
juoksucup keräsi taas ennätyksellisen määrän juoksi-
joita ja yhtenä osakilpailuna olivat kunnan maasto-
juoksukilpailut, jotka hoidettiin yhteistyössä Lempäälän 
Jyryn ja Sääksjärven Loiskeen kanssa. 

Lekin yu-ohjaajat olivat mukana järjestämässä LeKi ry:n 
kesäleirin ohjelmaa yhtenä päivänä joka toteutettiin 
kesäkuun puolessa välissä. 

Urheilukoulu järjestettiin kesäkaudella 19.5.-20.9.2011. 

Urheilukoulun avauksessa oli väkeä kuin pipoa. 

 
Kesäkaudella oli kuusi ryhmää ja harjoituksia oli 
pienimmillä kerran viikossa 1,5h ja isommilla kaksi 
kertaa 1,5-2h. Näiden harjoitusten lisäksi oli kaksi 
kertaa viikossa 2h mittaiset päiväharjoitukset erikseen 
Sääksjärven keinonurmella ja Hakkarin kentällä. 

Päiväryhmistä vastasi Minna Rajamäki apuohjaajinaan 
Heini Järventausta, Vilma Koskinen, Jenna Petäjäsuo, 
Henna Ruonavaara ja Pinja Saarinen. 

Viime kesänä alkanut vanhempi-lapsi ryhmä sai jatkoa 
myös tänä vuonna ja ryhmässä oli viikoittain 10-25 
lasta vanhempansa kanssa. Ryhmässä ohjaajina olivat 
Anu Mäkelä ja Sanna Niemi-Myllymäki. 

Vihreä ryhmä oli suurin ja se oli jaettu kolmeen osaan; 
5 -vuotiaat, 6-7 -vuotiaat tytöt ja 6-7 -vuotiaat pojat. 
Vihreissä ryhmissä oli lapsia kesän aikana yhteensä 
noin 140. Ryhmässä toimi kesän aikana yhteensä 16 
ohjaajaa; Raita Eloranta-Rämä, Jari Hirvikoski, Satu 
Huhtasalo, Oona Janatuinen, Stiina Kaarineva, Johanna 
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Kernen, Sari Kyrölä, Alex Lassila, Mari Lassila, Piia Lehti-
kuusi, Kirsi Merikoski, Jenna Petäjäsuo, Tuija Ranta, 
Anna Santalahti, Saana Seppälä ja Tuula Tuominen. 

Vihreät muodostivat kesän suurimmat ryhmät. 

 
Keltaisessa ryhmässä urheili 8-11 –vuotiaat ja heidät oli 
jaettu kahteen ryhmään keltaiset 9v ja keltaiset 11v. 
Ryhmissä oli yhteensä noin 80 urheilijaa. Keltaisessa 9v 
ryhmässä oli kesän aikana ohjaajina Pasi Kivelä, Laura 
Kyrkkö, Markus Kyrölä ja Markku Lipponen sekä 11v 
ryhmässä Johanna Kivinen, Veli-Matti Ranta, Henna 
Ruonavaara ja Marjo-Riitta Suonpää.  

Keltaiset ysit Markku Lipposen johdolla. 

 
Punaisessa ryhmässä urheilivat 12 –vuotiaat ja sitä 
vanhemmat nuoret, joita oli kesän aikana noin 40. 
Punaisessa ryhmässä oli 2-3 ohjaajaa, joina toimivat 
Minna Rajamäki, Eira Ruonavaara ja Sari Seppälä. 
Lisäksi vierailevia valmentajia olivat mm. Janne ja Eetu 
Viitala, Jaakko ja Sakari Sihvonen, Vilma ja Pekka 
Koskinen sekä Matti Närhi. Lisäksi torstain laji-illoissa 
vierailevina ohjaajina/valmentajina kävivät edellisten 
lisäksi Pertti Järventausta, Esa Kivioja ja Heikki 
Lahtinen. 

Punaisessa ryhmässä kesä aloitettiin vauhdikkaasti.  

 
Aikuisten ryhmässä mukana oli viikoittain juoksemassa 
noin 10-15 osallistujaa. Aikuisilla oli juoksun lisäksi 
myös erilaista muuta ohjelmaa koordinaatioita, keppi-
jumppaa, venyttelyitä yms. ja heillä oli myös mahdol-
lisuus osallistua torstaisin pidettyihin laji-iltoihin. 
Aikuisten ohjelmasta vastasivat Tommi Hänninen ja 
Pinja Saarinen sekä tuuraajana Ami Juujärvi. 

Kesän aikana olivat koko perheen yhteisinä 
tapahtumina Cooperin –testijuoksu elokuussa, sekä 
urheilukoulun päätös kentällä 20.9.2011, jossa 
ohjelmana temppuratakisan oli lisäksi Kunniakierros 
tapahtuma ja ilta huipentui kahden livebändin 
esiintymiseen. Viihdyttämässä olivat Bring The Heat 
sekä Kaksoisveljet, jotka julkaisivat samassa yhteydessä 
LeKille tehdyn kappaleen Voittaja. 

Urheilukoululaisten kauden päättäneellä Tervajärven 
leirikeskuksen viikonlopun yhteisellä LeKi-Leirillä syys-
lokakuun vaihteessa oli mukana yli 50 osallistujaa sekä 
ohjaajia ja valvojia. 

LeKi-Leirin osallistujajoukko Tervajärven leirikeskuksen maisemissa. 
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Valmennustoiminta 
 
LeKi-yleisurheilun valmennustoiminta tarkoittaa SM –
kisaikäisten (yli 14 –vuotiaiden) nuorten yleisurheilu-
harjoittelua ja kilpailua. 

 
Urheilijat ja valmentajat 

Henkilökohtaiset valmentajat / sopimusurheilijat 

- Raimo Eskola / Jaakko Sihvonen 
- Pertti Järventausta / Heini Järventausta 
- Pekka Koskinen / Markus Hyttinen ja Vilma Koskinen 
- Veli-Matti Ranta / Lauri Koskensalo ja Markus Kyrölä 
- Sakari Sihvonen  / Ilari Hannikainen, Aki Sihvonen ja 
Jaakko Sihvonen 
- Eero Sällinen / Essi Mäkinen 
- Janne Viitala / Jimi Elomaa, Joni Elomaa, Ossi 
Tuominen ja Eetu Viitala 
 

Sihvosten perhepalaverissa katsotaan mm. videoita. 

 
Muut valmentajat 

- Raimo Lehtinen / voimavalmennus 
- Minna Rajamäki / nuorisovalmennus 
- Eira Ruonavaara / lajivalmennus, kilpakävely 

 
Muut urheilijat 

Ilman henkilökohtaista valmentajaa urheilivat seu-
raavat yli 14 –vuotiaat urheilijat: Emma Gleisner, Oona 
Janatuinen, Tiia-Maria Karjalainen, Maria Laitila, 
Anniina Nikander, Jonna Tikkanen, Jarmo Ahvenjärvi, 
Terho Järventausta, Olli Koskinen, Jaakko Laitila, Jori 
Lundan, Arttu Mettalo, Matias Mustonen, Jarno 
Nieminen, Markus Närvänen, Zainulabdeen Sadeq, 
Atte Sikkinen, Aleksi Vihriälä ja Valtteri Virtanen. 

Harjoittelu 

Yhteisharjoitukset 

Sopimusurheilijat harjoittelivat henkilökohtaisten 
harjoitusohjelmiensa mukaan 5-10 kertaa viikossa. 
Suurin osa urheilijoista hyödynsi etenkin talvikaudella 
yhteisharjoituksia, joita oli yleensä viisi kertaa viikossa. 

Valmennusryhmälle varattuja salivuoroja oli kolme 
kertaa viikossa; Hakkarin punttisalivuoro kaksi kertaa ja 
Kuljun koulun sali kerran viikossa. Pirkkahallissa yhteis-
harjoituksia pidettiin sen auki ollessa 2-3 kertaa 
viikossa. 

Kesäkaudella yhteisharjoituksia oli vähemmän. 
Harjoittelu tapahtui Hakkarin kentän yleisillä vuoroilla 
tai olosuhteiden takia naapurikuntien kentillä. 
Varattuja vuoroja oli Hakkarin punttisalilla kahdesti 
viikossa. Kisakauden ohjelma koostui lähinnä 
kilpailuista sekä niihin valmistavasta tai niistä 
palauttavasta harjoittelusta. 

Pitkälle lentää toteavat toimitsijatkin; Heini Järventausta tällä 
kertaa kuulantyönnön parissa. 

 
Seuran omat leirit 

Valmennusryhmälle järjestettiin kolme leiriä. Syksyn 
leiripäivä Pirkkahallissa marraskuun lopulla sisälsi 
kaikille yhteiset testit ja palaverin tulevasta kaudesta. 
Lisäksi harjoiteltiin lajiryhmittäin. 

Helmikuussa Pirkkahallin ollessa kiinni pidettiin 
kaksipäiväinen leiri Turussa. Leiriin kuului kaksi-
päiväiset, avoimet Varsinais-Suomen hallimestaruus-
kisat Kupittaalla ja välissä aktiivista palautumista 
Naantalin kylpylässä. 
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Kevään peruskuntokauden leiripäivä pidettiin huhti-
kuussa Varalan urheiluopistolla. Leiriin kuuluivat 
yhteiset harjoitukset mm. Pispalan portaissa ja Varalan 
salissa sekä valmennuspalaveri. 

 
Piirin, alueen ja liiton leirit 

Talvikauden harjoittelua rytmittivät piirin, alueen ja 
liiton leirit. Piiri- ja alueleiritykseen saivat hakea A-
luokan tehneet urheilijat. Liiton leirityksiin urheilijat 
kutsuttiin menestyksen perusteella. 

Leiritysryhmiin kaudella 2010–11 osallistuneet lekiläis-
urheilijat: 

Piirileiritys: 
Emma Gleisner, pikajuoksu 
Tiia-Maria Karjalainen, korkeus 
Anniina Nikander, korkeus 
Jonna Tikkanen, pituus/3-loikka 
Jimi Elomaa, pikajuoksu 
Joni Elomaa, pikajuoksu 
Jori Lundan, korkeus 
Matias Mustonen, korkeus 
Markus Närvänen, keihäs 
Aleksi Vihriälä, pikajuoksu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueleiritys: 
Vilma Koskinen, korkeus 
Ilari Hannikainen, pituus 
Markus Hyttinen, 3-loikka 
Aki Sihvonen, 10-ottelu 
Jaakko Sihvonen, seiväs 
Ossi Tuominen, 400 m 

Alle 18v maajoukkueleiritys: 
Heini Järventausta, kiekko 
Markus Kyrölä, kilpakävely 
Aki Sihvonen, 10-ottelu 
Jaakko Sihvonen, seiväs 

18–22v EM-ryhmä: 
Vilma Koskinen, korkeus 
Eetu Viitala, 400m/400m aidat 

Maalikamera sen kertoo; Eetu Viitala Pohjoismaisen nelimaaottelun 
400 metrin juoksun viides. 
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Kilpailutoiminta 
 
Lähivakuutus –maastocup  

Lempäälän Kisan yleisurheilu järjesti kaudella 2011 
useita eritasoisia maastojuoksukilpailuja. Oma kolmi-
osainen Lähivakuutus –maastojuoksucup  toukokuussa 
(4.5., 11.5. ja 18.5.) keräsi osallistujia enemmän kuin 
koskaan. Yhdessä osakilpailussa päästiin yli sadan 
osallistujan ja kahdessa muussakin lähelle sitä. Hyvästä 
suosiosta huolimatta myös järjestelyt sujuivat eri 
kilpailuissa joustavasti ja palaute oli positiivista. 

Toinen osakilpailu oli samalla Lempäälän kunnan 
maastojuoksun mestaruuskilpailut. Kaikki vähintään 
kahteen osakilpailuun osallistuneet palkittiin yleis-
urheilukoulun kauden avaustilaisuudessa 19.5.2011. 

Maastojuoksujen lähtöviivalla riitti tungosta. 

 

Kansallinen maastokisa 

Oman maastojuoksucupin lisäksi järjestettiin ensim-
mäiset Lempäälän kansalliset maastokisat 7.5.2011. 
Kilpailuun valmistautuminen oli tehty huolellisesti ja 
osanottajia odotettiin yli piirirajojen. Hyvästä 
tiedotuksesta, järjestelyistä, palkinnoista ja reitistä ym. 
huolimatta osanottajamäärä oli pettymys osaksi tosin 
päällekäisten kilpailujen takia. Kilpailuun osallistu-
neiden urheilijoiden palaute oli järjestelyistä kuitenkin 
pelkästään positiivista ja kilpailun järjestämistä uudel-
leen hyvässä ajankohdassa harkitaan tulevina vuosina. 

Hakkarin ympäristö tarjosi maastokisoille upean miljöön. 

 

Hakkarin nuorisokansalliset 

Vuosien tauon jälkeen järjestettiin kansalliset yleis-
urheilukilpailut, nyt nuorisokansallisten merkeissä. 
Aikanaan Hakkarin kansalliset kilpailut olivat tunnettu 
tapahtuma ja tätä perinnettä lähdettiin elvyttämään. 

Ajankohdaksi määräytyi luontevasti helatorstai 
2.6.2011. Tuona päivänä tuli kuluneeksi tasan 20 
vuotta, kun Asko Peltoniemi hyppäsi 2.6.1991 Hakka-
rissa seipään SE –lukemat 572. Päivä oli muutenkin 
merkittävä suomalaisessa yleisurheiluhistoriassa, kun 
Seppo Räty heitti Punkalaitumen urheilukentän avajais-
kilpailuissa silloisen keihäsmallin ME –lukemiksi 96.96. 

Nuorisokansallisiin osallistui yhteensä 118 urheilijaa 
kaikkiaan 29 eri seurasta. Seiväshyppy oli teeman 
mukaisesti pääosassa ja Asko Peltoniemi itseoikeutet-
tuna palkintojenjakajana paikalla. Kilpailuasunsa lisäksi 
värikkäistä suorituksista seipäässä vastasi Jouko Mäki-
Lohiluoma, yrittäessään veteraanien SE-tulosta. Muissa 
kenttälajeissa miesten 17 –vuotiaiden keihäs keräsi 
ikäluokkansa kaikki parhaat suomalaiset mukaan 
karsimaan edustuspaikoista nuorten arvokisoihin.    

Seiväs taipuu, mies ei; Jouko Mäki-Lohiluoma mallina nuoremmille. 
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Piirikunnalliset viikkokisat 

Seura järjesti kesällä viisi viikkokilpailua, joista yksi oli 
seuran omat mestaruuskilpailut. Kaikki viikkokisat 
olivat piirikunnallisia, Kilpailukalenterissa olevia sekä 
kaikille avoimia. Viikkokisoissa oli sarjat aina 5 –vuo-
tiaista ylöspäin. Viikkokilpailuissa läpikäytiin jälleen 
kattavasti virallinen sisulisäikäisten lajiohjelma. 

Viikkokilpailuihin osallistui yhteensä 913 urheilijaa 
peräti 37 eri seurasta.  Osallistujia oli Hämeen piirin 
seurojen lisäksi, Helsingistä sekä muualta Uudelta-
maalta, Satakunnasta, Pohjanmaalta, Varsinais-
Suomesta ja Keski-Suomesta. Kauimmainen osallistuja 
oli Lapin Lukosta, tosin lomamatkansa yhteydessä, ei 
varta-vasten Rovaniemeltä Lempäälään lähteneenä. 

Ponnistus osui kohdilleen viikkokisoissa. 

 
Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut 

Viikkokilpailujen lisäksi seura järjesti jo vanhaan malliin 
Lempäälän kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut. Kil-
pailut toimivat myös katsastuksena Akaa-Lempäälä-
Nokia –kuntaotteluun. Kunnanmestaruuskisoihin osal-
listui Lempäälän Kisan urheilijoitten lisäksi Tampereen 
Urheilijat -38:a ja Tampereen Pyrintöä edustavia paik-
kakunnalla asuvia urheilijoita. 

 
Vattenfall Seuracupin II osakilpailu 

Kiitos hyvien järjestelyjen, edellisvuosien tapaan Lem-
päälän Kisalle myönnettiin järjestettäväksi Vattenfall 
Seuracupin toinen osakilpailu. Hakkarin osakilpailuun 
osallistui yhteensä 380 urheilijaa Hämeen piirin 
ykkösdivisioonan kuudesta eri seurasta. Lempäälän 
Kisan joukkue urheili kotikentällään jälleen loistavasti 
ollen osakilpailun toiseksi paras joukkue Tampereen 
Pyrinnön jälkeen ja varmistaen ykköspaikkansa lähdet-
täessä kohti Giga-sarjan finaalia. 

 Jessica Hänninen ykkösenä Vattenfall Seuracupin pikamatkalla. 

 
Yhteenveto / kilpailukalenteri 

4.5.2011 / Lähivakuutus –maastojuoksucup I 
7.5.2011 / Kansalliset maastokisat 
11.5.2011 / Lähivakuutus –maastojuoksucup II 
18.5.2011 / Lähivakuutus –maastojuoksucup III 
26.5.2011 / Piirikunnalliset viikkokisat I – Pirkanmaan 
Osuuskauppa – Oman kaupan kisat 
2.6.2011 / Hakkarin nuorisokansalliset 
9.6.2011 / Piirikunnalliset viikkokisat II 
7.7.2011 / Piirikunnalliset viikkokisat III 
21.7.2011 / Piirikunnalliset viikkokisat IV – Pirkanmaan 
Konerengas –kisat  
9.8.2011 / Piirikunnalliset viikkokisat V / LeKi:n 
mestaruuskilpailut – Kantapankki –kisat  
18.8.2011 / Vattenfall Seuracup II osakilpailu  
26.8.2011 / Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut 

Kesän kisajärjestelyissä toimitsijakoneistolta vaaditaan osaamista; 
aidat saatiin jälleen kerran oikeaan sekä myös samaan korkeuteen. 
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Joukkuekilpailut ja seuraottelut 
 
HämSY:n halliseuraottelu 

Lempäälän Kisa sai jalkeille 31 urheilijan joukkueen 
9.1.2011 käytyyn HämSY:n halliseuraotteluun Pirkka-
halliin.  Seuraottelu  koostui  11-,  13-  15-  ja  17  –vuoti-
aiden tyttöjen ja poikien lajeista sekä sukkulaviesteistä. 
Kaikkiaan yhdeksän seuraa osallistui seuraotteluun.  

Vuoden takaiseen seuraotteluun verrattuna LeKi ohitti 
Hämeenlinnan Tarmon ja Kangasalan Urheilijat -68:n, 
kun Tampereen Pyrintö oli taas mukana, niin LeKin 
loppusijoitus oli mainiosti kolmas. Joukkueen edelle 
ehtivät siis ainoastaan piirin isot tamperelaisseurat 
Pyrintö ja TU-38.  

Loppupisteet: 
1) Tampereen Pyrintö 815, 2) Tampereen Urheilijat-
38 740, 3) Lempäälän Kisa 540, 4) Hämeenlinnan 
Tarmo 525, 5) Nokian Urheilijat 399, 6) Kangasalan 
Urheilijat-68 353, 7) Ylöjärven Urheilijat 335, 8) Virtain 
Urheilijat 106, 9) Valkeakosken Haka 77 

 
 
Vattenfall Seuracup 

Vattenfall Seuracupin ensimmäinen osakilpailu käyntiin 
16.6.2011 Nokialla. Hämeen piirin ykkösdivisioonan 
seuroja mukana oli tällä kertaa vain kuusi. Lempäälän 
Kisan osalta Seuracup alkoi paremmin kuin koskaan; 
eniten pisteitä kautta aikain ja sijoitus kolmas 
Tampereen Pyrinnön jälkeen. Pisteitä LeKi-joukkue 
keräsi yhteensä 13358. Valtakunnallisessa Giga-sarjassa 
LeKi oli ensimmäisen osakilpailun jälkeen jo enteel-
lisesti ensimmäisellä sijalla. 

Vattenfall Seuracupin toinen osakilpailu käytiin, lähes 
perinteeksi muodostuneen tavan mukaan, kotikentällä 
Hakkarissa 18.8.2011. Samaa perinnettä jatkaen myös 
Lempäälän Kisan nuori joukkue urheili loistavasti ja oli 
toiseksi paras joukkue Tampereen Pyrinnön jälkeen. 
Toisen osakilpailun kokonaispistemäärä oli 13872.  

Lempäälän Kisan alkukilpailujen yhteispistemääräksi 
muodostui 27140, joka oikeutti kärkipaikkaan Giga-
sarjassa. Saavutettujen ennätyspisteiden myötä LeKin 
tie vei oman sarjansa valtakunnalliseen finaaliin nyt jo 
kuudennen kerran peräkkäin. Alkukilpailuissa LeKi-
joukkueessa pisteitä keräsi kaikkiaan 74 urheilijaa. 

 

 

 
 

Vattenfall finaalin avajaistapahtuman LeKi-joukkue. 

Vattenfall Seuracupin finaali käytiin 10.9.2011 Ori-
mattilassa, jossa kilpailuiden järjestelyistä vastasi 
paikallinen Jymy. Lekiläisten hymy ei missään vaiheessa 
hyytynyt ja kilpailujen edetessä lopputulos oli vääjää-
mätön; Lempäälän Kisan historiallinen voitto tuli yli-
voimaisella esityksellä. 

Poika tuli kotiin! 

LeKi-voiton avaimina olivat vahva edustus kaikissa 
lajeissa, ylivertainen tasaisuus, yhteinen sitoutuminen 
ja loistava joukkuehenki. Lajivoittoihin finaalissa ylsivät 
Hanna Keskinen (T13 seiväs) sekä sukkulaviestijoukkue. 
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Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta; lajivoittaja Hanna Keskinen. 

LeKin finaalijoukkue koostui kaikkiaan 44 urheilijasta. 
Lempäälästä urheilijoiden lisäksi matkassa oli jälleen 
bussilastillinen kannustusjoukkoja.  

Voittajien on helppo hymyillä; Minna Rajamäki ja Jessica Hänninen. 

Poikkeuksellisesti toisen kerran peräkkäin finaalipäivä 
huipentui Helsingin Olympiastadionilla Vattenfall-
kunniakierrokseen sekä illan Suomi-Ruotsi maaottelun 
seuraamiseen. Voittoisan LeKi-joukkueen ratakierros 
oli ikimuistoinen, myös katsomon kannustusjoukoille. 

 Seuracupin voittaja Lempäälän Kisa olympiastadionilla. 

Loppupisteet:  
1) Lempäälän Kisa 356, 2) Raision Kuula 319,5, 
3) Ilmajoen Kisailijat 311,5, 4) IF Sibbo-Vargarna 292,  
5) IK Falken 290, 5) Vammalan Seudun Voima 285,5, 6),  
7)  Orimattilan  Jymy  262,  8)  Naantalin  Löyly  259,5,   
9) Liedon Parma 258,5, 10) Kauhajoen Karhu 247,5,  
11) Janakkalan Jana 239, 12) Kankaanpään Seudun 
Leisku  219,5,  13)  IF  Femman  211,5,  14)  Lapuan  Virkiä  
210, 15) Raahen Vesa 209, 16) IF Drott 208 

 
 

Flying Finns –sarja 

Lempäälän Kisan yleisurheilu otti vuodelle 2011 sel-
keäksi kehittämiskohteeksi myös osallistumisen valta-
kunnalliseen Flying Finns –kestävyysjuoksutoimintaan.  

Flying Finns –toiminta sisältää neliosaisen kestävyys-
juoksun kilpailusarjan, jossa vuonna 2011 mukana 
olivat hallissa juostut halllitonnit, SM-maastot ja niiden 
yhteydessä juostavat junnumaastot 14-15.5.2011, 
kestävyysjuoksukarnevaalit 30.6-3.7.2011, sekä Kuorta-
neen maastofinaali 18-19.9.2011. Henkilökohtaisissa 
sarjoissa kilpailusarjan osanottajat ovat 9-15v ikä-
luokissa sekä N/M 17-19 ikäluokissa. 

LeKin menestys oli sarjassa nousujohteinen ja loppu-
tuloksissa tuli jaettu neljäs sija monen suurseuran 
edellä. Kaikkiaan sarjaan osallistui 267 seuraa.  

Parhaan seurakohtaisen lopputuloksen LeKi saavutti 
Kuortaneen maastofinaalissa, jossa seura sijoittui 
peräti toiseksi. Henkilökohtaisissa kilpailuissa LeKin 
urheilijoista viisi saavutti mitalisijan kokonaiskilpailun 
sarjakohtaisissa tilastoissa. 
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Henkilökohtaisessa Flying Finns –sarjassa kymmenen 
parhaan joukkoon sijoittuneet lekiläiset: 

- 3. Markus Leppimaa P9 
- 7. Santtu Heikkinen P9 
- 4. Johanna Ranta T10 
- 2. Venla Ranta T11 
- 2. Aleksi Kivelä P11 
- 8. Matias Pärkkä P11 
- 1. Laura Lehtikuusi T12 
- 4. Valtteri Mäenpää P12 
- 4. Noora Leppimaa T13 
- 3. Lauri Koskensalo P15 

Laura Lehtikuusi Nivalan osakilpailun ja koko Flying Finns –sarjan 
ikäluokkansa voittaja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akaa-Lempäälä-Nokia –kuntaottelu 

Kuntaottelun järjestelyvastuussa oli Nokia ja kilpailut 
pidettiin 5.9.2011 Keskusurheilukentällä. Lempäälän 
joukkue koostui lähes kokonaan LeKin urheilijoista, kun 
ainoastaan yhden edustajan seura oli TU-38. 

Kuntaottelussa kotipaikkaansa edustivat 9-15 –vuotiaat 
nuoret kaikissa lajiryhmissä kilpakävelyä lukuunotta-
matta. 

Loppupisteet:  
1) Lempäälä 272, 2) Nokia 218, 3) Akaa 192 

Lempäälän parhaana tyttöurheilijana palkittiin Hanna 
Keskinen ja poikaurheilijana Santtu Heikkinen. 
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Urheilumenestys 
 
Arvokilpailut 
 
Heini järventausta oli Suomen edustajana nuorten alle 
17 –vuotiaiden MM-kilpailuissa Ranskan Lillessä. Heini 
sijoittui kiekon karsinnassa sijalle 19.  

Markus Kyrölä käveli 17 –vuotiaissa ylivoimaiseksi 
Pohjoismaiden mestariksi ja maaotteluvoittajaksi 
5000m ratakävelyssä Norjan Haldenissa. 

Alle 19 –vuotiaiden Pohjoismaisissa mestaruuskilpai-
luissa ja samalla käydyssä nelimaaottelussa Suomea 
edustivat Jaakko Sihvonen ja Eetu Viitala. Jaakko 
hyppäsi seipään pronssia ja Eetu oli 400m matkalla 
viides sekä Suomen 4x400m viestijoukkueessa 
hopealla. Kilpailut käytiin Tanskan Kööpenhaminassa. 

Nuorten Suomi-Ruotsi –maaottelussa Suomen tyttöjen 
joukkueen kapteenina toimi Heini Järventausta. Itse 
kiekkokisassa Heini sijoittui toiseksi. 

 
MM-kisaedustaja, maaotteluedustaja, Kalevan Kisaaja ja SM-
mitalisti; Heini Järventausta. 

 

SM-menestys 
 
Yleisten luokkien SM –halleissa Lempäälän Kisasta 
mukana olivat Ossi Tuominen ja Eetu Viitala 400m 
alkuerissä. 

SM –maastoissa juoksivat Lauri Koskensalo (M17), 
Markus Kyrölä (M17) ja Essi Mäkinen (N17). 

 

 

 

 
 
Heini Järventausta, Vilma Koskinen, Jaakko Sihvonen ja 
Eetu Viitala olivat mukana Kalevan kisojen karsinta-
kilpailuissa ja alkuerissä Turussa. Heini oli kiekon 
karsinnan 14., Vilma korkeuden 13., Jaakko seipään 12. 
ja Eetu lähellä finaalipaikkaa 11. 

SM –viesteissä Lempäälän Kisalta oli mukana kolme 
joukkuetta. M19 4x100m joukkue Jaakko Laitila, Ossi 
Tuominen, Eetu Viitala ja Jaakko Sihvonen oli finaalin 
viides. M17 4x100m joukkue Ilari Hannikainen, Joni 
Elomaa, Aki Sihvonen, Aleksi Vihriälä oli alkuerien 
yhdeksäs. T15 –joukkue Eerika Reunanen, Jonna 
Tikkanen, Tiia-Maria Karjalainen ja Jessica Hänninen oli 
alkuerissä hankkimassa kokemusta.  

Maaotteluedustaja, Kalevan kisaaja, SM-mitalisti; Eetu Viitala. 

 
Seuraluokittelupisteissä 2011 LeKi oli sijalla 30. 
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Lempäälän Kisan edustajat saavuttivat kauden aikana 
nuorten 14-22 –vuotiaiden SM –kisoissa yhteensä 
kymmenen  mitalia;  kolme  kultaa,  kolme  hopeaa  ja  
neljä pronssia. 

 

Kultaa: Jaakko Sihvonen (M19 seiväs), Markus Kyrölä 
(M17-hallit 3000m kävely ja P16 5000m kävely). 

Kalevan kisaaja, maaotteluedustaja ja Suomen mestari; 
 Jaakko Sihvonen. 

Hopeaa: Eetu Viitala (M19 400m), Heini Järventausta 
(N17  kiekko)  ja  Jori  Lundan  /  Valtteri  Virtanen  (P15  
korkeuden joukkuekilpailu). 

Korkeuden joukkuemitalistit; Valtteri Virtanen (vas.) ja Jori Lundan. 

Pronssia: Vilma Koskinen (N19 korkeus), Jaakko 
Sihvonen (M19-hallit seiväs), Heini Järventausta (N17 
kiekko) ja Oona Janatuinen / Maria Laitila (T14 kuula 
joukkuekilpailu). 

Kuulan joukkuemitalistit; Maria Laitila (vas.) ja Oona Janatuinen. 

 
PM-menestys 
 
Nuorten (17-22 –vuotiaiden) ja aikuisten piirinmesta-
ruuskilpailuissa LeKi saavutti kauden aikana yhteensä 
21 mitalia; yhdeksän kultaa, kahdeksan hopeaa ja neljä 
pronssia.  

Pohjoismaiden mestari, Suomen mestari sisällä ja ulkona, kahden 
eri lajin SM-kisaaja; Markus Kyrölä. 
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Kultaa:  Eetu  Viitala  (M  ja  M19  400m),  Vilma  Koskinen  
(N ja N19 korkeus), Jaakko Sihvonen (M19 seiväs), 
Heini Järventausta (N17 kiekko), Ilari Hannikainen 
(M17 pituus), Markus Kyrölä (M17 3000m kävely) ja Aki 
Sihvonen (M17 seiväs). 

Hopeaa:  Eetu  Viitala  (M  ja  M19  pituus,  M19  200m),  
Jaakko Sihvonen (M seiväs), M19 4x100m (Jaakko 
Laitila, Ossi Tuominen, Eetu Viitala ja Jaakko Sihvonen), 
Markus Kyrölä (M17 5km maastojuoksu), M17 4x100m 
(Ilari Hannikainen, Joni Elomaa, Jimi Elomaa ja Aki 
Sihvonen) ja N17 3x800m (Essi Mäkinen, Laura 
Lehtikuusi ja Noora Leppimaa). 

Viestimitalistit Laura Lehtikuusi (vas.), Noora Leppimaa ja Essi 
Mäkinen. 

Pronssia: Vilma Koskinen (N19 3-loikka), Essi Mäkinen 
(N17 3000m), Markus Närvänen (M17 keihäs) ja M19 
4x400m (Ossi Tuominen, Jaakko Laitila, Jarno Nieminen 
ja Eetu Viitala).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruus-
kilpailuissa LeKi saavutti kauden aikana yhteensä 82 
mitalia; 34 kultaa, 33 hopeaa ja 15 pronssia. 
 

 

Maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisähuipen-
tumista ja viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat 
kaikkiaan 41 eri urheilijalle.  

Nuorisotoimintapisteissä LeKi oli kaudella 2011 
HämSYn seuroista kolmanneksi paras. Nuoriso-
toimintapisteissä huomioidaan sekä osallistujamäärät 
että kilpailumenestys, joten se kuvaa hyvin 
seuratoiminnan laatua. 
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Palkitsemiset 
 
Kunnan stipendit 

 
Jaoston esityksen perusteella  Lempäälän kunta palkitsi 
stipendein ja huomionosoituksin tammikuussa  vuoden 
2010 urheilumenestyksestä seuraavat  LeKin yleisurhei-
lijat ja valmentajat: 
- Markus Kyrölä / vuoden poikaurheilija, stipendi 
- Veli-Matti Ranta / vuoden valmentaja, 
huomionosoituspalkinto 
- Marja Hovi / stipendi 
- Heini Järventausta / stipendi 
- Vilma Koskinen / stipendi 
- Stiina Kaarineva / stipendi 
- Lauri Koskensalo / stipendi 
- Jenni Lehtinen / stipendi 
- Markus Närvänen / stipendi 
- Aki Sihvonen / stipendi 
- Jaakko Sihvonen / stipendi 
- Eetu Viitala / stipendi 
- Pertti Järventausta / huomionosoituspalkinto 
- Pekka Koskinen / huomionosoituspalkinto 
- Sakari Sihvonen / huomionosoituspalkinto 

Yhteistyöllä yleisurheilukin sujuu; Vilma ja Pekka Koskinen. 
 

Kauden päätöstapahtuma 
 

LeKin yleisurheilukautta 2011 muisteltiin lauantaina 
8.10.2011 Moision koululla pidetyssä kauden päättä-
jäisjuhlassa. Mukana oli jälleen reilusti yli kaksisataa 
läsnäolijaa nauttimassa kahvipöydän antimista ja 
palkintojenjaosta.  

 
 
 

 
 
 
Palkintojenjako aloitettiin kesän Hippo-cupista, joihin 
osallistui kesän mittaan ennätysmäärä 230 lasta ja 
nuorta. Tampereen Seudun Osuuspankin Lempäälän 
konttorin johtaja  Jaana Majaniemi jakoi mitalit. Jokai-
sesta urheilukouluryhmästä palkittiin ohjaajien valit-
semat tyttö- ja poikatsemppariurheilijat.  

Tsemppareiksi nimettiin: 
- Vihreät vitoset: Iisa Uitti ja Aapo Karojärvi 
- Vihreät tytöt: Senni Mäkelä 
- Vihreät pojat: Santeri Saviahde 
- Keltaiset 9v: Laura Nyberg ja Juha Närhi 
- Keltaiset 11v: Fiia Yli-Mannila ja Joose Janatuinen 
- Punaiset: Milja Lassila ja Atte Sikkinen 

Päättäjäistilaisuuden Hippo-cupin palkintojen jakoa. 

Sisulisäikäiset (9-15 v) piirinmestaruusmitalistit palkit-
tiin Kaksoisveljien Voittaja –CD:llä. Kaikkiaan kauden 
maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisä-
huipentumista ja viesteistä LeKi saavutti yhteensä 82 
mitalia, jotka jakaantuivat kaikkiaan 41 eri urheilijalle. 
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LeKi –seuraennätysplaketteja  ulkoratakaudelta jaettiin 
ikäluokkien virallisista lajeista kaikkiaan 61 kappaletta. 
Ahkerimmat ennätystentekijät tänä kesänä olivat 
Eerika Reunanen (T12) kahdeksalla ja Eetu Viitala 
(M19) viidellä uudella LeKi –ennätyksellä.  

Kymmenen piirinmestaruusmitalia, kahdeksan A-lk ja kahdeksan 
LeKi -ennätystä kauden aikana; Eerika Reunanen. 

Kaikki A-taitomerkkituloksen saavuttaneet sisulisä-
ikäiset urheilijat sekä SM-kisoihin osallistuneet palkit-
tiin pokaalein. Valmennussopimusten piirissä oleville 
urheilijoille jaettiin kauden suoritusten perusteella 
myönnetyt stipendit. Kaikkiaan näitä palkittavia oli 49. 

Lisäksi erityispalkinnoilla huomioitiin vuoden tulokas, 
vuoden työmyyrä, vuoden kehittyjä, vuoden 
monitaituri, vuoden sisulisäurheilija, vuoden juniori-
valmentaja ja vuoden seuratyöntekijä.  

Palkintojen saajat ja myöntämisperusteet olivat seu-
raavat: 

Vuoden tulokas / Martta Touru 

Palkittava henkilö tuli aika tarkalleen vuosi sitten 
mukaan talvikauden urheilukouluun. Tarkkasilmäi-
simmät huomasivat heti, että tässä nuoressa on 
asennetta ja ainesta. Kevätkauden maastojuoksu-
kilpailut osoittivatkin tämän heti todeksi.  Maastojen 
lisäksi häneltä sujuvat monipuolisesti niin ratajuoksut 
kuin kenttälajitkin ja ottelut. Henkilö on ennakko-
luuloton ja nopea oppimaan uutta, lähes kaikkeen 
mihin hän ryhtyy tuntuu onnistuvan.  

Palkittava henkilö on kuin lekiläinen kausi 
pienoiskoossa – huippu asenne, iloinen fiilis, täysillä 
loppuun saakka ja kova menestys! 

Vuoden tulokas; Martta Touru. 

 
Vuoden työmyyrä / Markus Korpilaakso 

Palkittava henkilö ei tee itsestään suurta numeroa. Hän 
erottuu sillä, että on ahkera, harjoituksissa aina 
paikalla ja yrittää parhaansa kaikessa tekemisessä. 
Joukkuetovereilleen hän on lojaali kaveri.  

Palkittava on hyväkäytöksinen ja esimerkillinen nuori - 
yksi parhaita LeKi yleisurheilun käyntikortteja 
Lempäälässä ja sen rajojen ulkopuolella! 

 Vuoden työmyyrä; Markus Korpilaakso. 

 
Vuoden kehittyjä / Juuso Petäjäsuo 

Yhdenlaista lahjakkutta on kyky ja halu harjoitteluun. 
Palkittava haluaakin kehittyä ja suhtautuukin ajoittain 
intohimoisesti lajiin. Omatoimiset treenit usein 
aloittavat, mutta myös lopettavat päivän. Tärkeänä 
tukena ovat taustavoimat, joita lähipiiristä todella 
löytyy. Vuoden aikana tapahtunut kehitys on, lajisssa 
kuin lajissa, myös tulosmittarilla ollut huima. Vuosi 
sitten tehdyt B- ja C-luokkasuoritukset kääntyivät 
kauden mittaan parhaaseen A-luokkaan, joita kertyikin 
peräti viisi.  Suunta on oikea ja asenne kohdillaan, joten 
odotettavissa on vaikka mitä.  
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Palkittava on positiivisessä mielessä nöyrä ja vaati-
maton – mutta tekemisen meininki kertoo paljon!  

 Vuoden kehittyjä; Juuso Petäjäsuo. 

 
Vuoden monitaituri / Noora Leppimaa 

Palkittava henkilö on ollut aina aktiivinen ja suorittanut 
monipuolisesti pienestä pitäen. Tällä henkilöllä on 
kauden aikana tehtynä eniten lekiläisiä luokka-
suorituksia, huimat 17 kpl, eri lajeista. Parhaimmillaan 
hän on pitkillä matkoilla kävellen tai juosten, aina 
kärkikahinoissa myös maastoissa sekä pettämätön 
lenkki LeKi-viestijoukkueissa. Edustustehtävissä palki-
ttava oli Hämeen piiriottelujoukkueessa, vaikka oli 
sinne useamman vuoden alaikäinen. Se ei kuitenkaan 
lajivoittoa estänyt. Palkittava on sisukas ja antaa aina 
kaikkensa. Palkittavan päättäväinen ilme loppusuoran 
ja kirikierroksen kamppailussa saa  herkemmän 
kilpakumppanin usein suosiolla jo luovuttamaan. 

Monipuolisen iloinen ja sisukas – yleisurheilu sujuu ja 
haitari soi! 

 Vuoden monitaituri; Noora Leppimaa. 

 
 

 

Vuoden sisulisäurheilija (kiertopalkinto) / Lauri 
Koskensalo 

Palkittava henkilö tulee kaikkien kanssa toimeen, on 
iloinen ja energinen, mutta myös temperamenttia ja 
menestysnälkää löytyy. Valmentajansa mukaan hän on 
ikäisekseen harvinaisen päättäväinen valmennettava, 
jota ei tarvitse koskaan patistella harjoittelemaan. 
Liikuntamäärät ovat valtavat ja monipuolisuutta ja 
taitoa löytyy koskisoudusta-rullahiihtoon, palloiluista-
taekwondoon. Omaa valtavan lahjakkuuden, kun itse ja 
muut malttavat odottaa, niin tästä nuorukaisesta voi 
kasvaa vielä vuosien myötä melkoinen "Bekele". 

Seura ja yleisö kiittävät palkittavaa kaikista näistä 
sisulisäsarjojen vuosista, miellyttävistä elämyksistä 
radalla, maastoissa ja viesteissä sekä tuodusta menes-
tyksestä - kiitos ja hyvää matkaa nuorten sarjoihin! 

 Vuoden sisulisäurheilija; Lauri Koskensalo (numero 1). 

 
Vuoden juniorivalmentaja (Nuori Suomi Sinettiseuran 
kiertopalkinto) / Minna Rajamäki 

Palkittava on yksi merkittävä Lempäälän Kisan urheilu-
koulun kasvun taustavoima, kaikkien urheilukoulu-
laisten äitihahmo. Valmennustoiminnassa eniten häntä 
viehättää nuorten kanssa yhdessä oleminen, tekeminen 
ja kehityksen seuraaminen sekä  nuorille urheilemisen 
mahdollisuuksien järjestäminen ja sen tuomat 
mahtavat kokemukset. Erityisansiona hän on 
innostanut useita uusia 13-15 –vuotiaita nuoria 
yleisurheilun pariin sekä vienyt heidät aina SM –
kisatasolle saakka. Tämän toiminnan seurauksena 
LeKillä oli tänä vuonna ennätysmäärä edustajia 14-15 –
vuotiaiden  SM –kilpailuissa. 

Palkittava täyttää kevyesti Nuori Suomi sinettikriteerit - 
hän on sosiaalinen, idearikas ja uuttera tekijä, koko 
sydämellään lasten parasta ajatteleva seuratoimija!  
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 Vuoden juniorivalmentaja; Minna Rajamäki.  

 
Vuoden seuratoimija / Veli-Matti Ranta 

Palkittava henkilö on jälleen ollut etulinjassa valtavalla 
panoksella tekemässä lekiläistä menestyskautta. Hän 
on tarkkasilmäinen havainnoija, eikä kukaan 
potentiaalinen nuori urheilijan alku jää häneltä huomi-
oimatta. Omimmillaan hän on oman aktiiviuransa 
päälajin kestävyysjuoksun parissa. Moni lekiläinen 
nuori onkin huomannut kauden aikana tehneensä 
huiman kehityksen tämän henkilön huomassa ja 
opastuksessa. Palkittava henkilö on tunnettu ja 
tunnustettu osaaja myös seurarajojen ulkopuolella, 
hänen tallissa on monia kansallisia niin vanhempia kuin 
nuorempiakin menestyjiä. Nälkää oppia uutta kuitenkin 
löytyy, siitä kertoo jatkuva kouluttautuminen yhä 
syvemmälle lajin saloihin. 

Ideoita ja itseään säästämättä, laadusta ja 
menestyksestä tinkimättä. Hän on aina paikalla kun 
tapahtuu! 

 Vuoden seuratoimija; Veli-Matti Ranta. 

 
Tilaisuuden lopuksi palkittiin vuoden aikana aktiivi-
simmat ohjaajat, joita ilman toimintaa ja menestystä ei 
synny. Palkitut henkilöt olivat vihreästä ryhmästä Tuija 
Ranta, Piia Lehtikuusi, Oona Janatuinen, Saana 

Seppälä, Mari Lassila, Satu Huhtasalo, Kirsi Merikoski, 
Tuula Tuominen, Jari Hirvikoski, Jenna Petäjäsuo, 
Sanna Niemi-Myllymäki, Anu Mäkelä ja Tommi 
Hänninen. Keltaisen ja punaisen ryhmät palkitut olivat 
Markku Lipponen, Pasi Kivelä, Veli-Matti Ranta, 
Johanna Kivinen, Henna Ruonavaara, Sari Seppälä ja 
Minna Rajamäki. 

Lisäksi huomioitiin kauden aikana ansiokkaat tapah-
tumien buffetin pitäjät ja nytkin tilaisuuden tarjoilusta 
vastanneet sekä LeKin Voittaja-tiimiin kuuluvat Terhi 
Leppimaa, Merja Mettalo ja Jarkko Mettalo. 

 

HämSY:n palkitsemiset 

 
Perinteinen Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n yleis-
urheilukauden 2011 palkitsemistilaisuus järjestettiin 
28.11.2011 Tampereella. 

Tilaisuudessa palkittiin: 
- Uudet piirinennätysten tekijät nuorten ja aikuisten 
sarjoissa 
- Arvokisa- ja maaotteluedustajat 
- Suomenmestarit sarjoissa nuorten ja aikuisten 
sarjoissa 
- Valmentajakilpailun 12 parasta 
- Vuoden valmentaja, toimitsija, seurajohtaja, 
urheiluteko ja nuorisotoimintaseura 
- Parhaat Kunniakierros  –kerääjät  ja -seurat  
- Sarjojen parhaat 

Lempäälän Kisan urheilijoista palkittiin: 
- Heini Järventausta (Arvokisaedustus) 
- Markus Kyrölä (Suomenmestari ja maaotteluedustus) 
- Jaakko Sihvonen (Suomenmestari ja maaottelu-
edustus) 
- Eetu Viitala (Maaotteluedustus) 

 HämSY –palkitut; Heini Järventausta (vas.), Eetu Viitala, Jaakko 
Sihvonen ja Markus Kyrölä. 
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Muut huomionosoitukset: 
- Raimo Eskola, vuoden valmentaja (valmennettavat 
Jere Bergius ja Jaakko Sihvonen) 
- Veli-Matti Ranta, valmentajakilpailu (valmennettavat 
Jarkko Järvenpää ja Markus Kyrölä) 
- Markku Ruonavaara, vuoden seurajohtaja 

 Vuoden valmentaja; Raimo Eskola. 
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Yleisurheilujaosto 
 
Hallinto 

Jaoston hallitukseen kuuluivat toimintakaudella: 
- puheenjohtaja Markku Ruonavaara 
- sihteeri Marjo-Riitta Suonpää 
- talousvastaava Ulla-Maija Kulmanen 
- valmennusvastaava Janne Viitala 
- urheilukouluvastaava Minna Rajamäki 
- varainhankintavastaava Markku Lipponen 
- kilpailuvastaava Pasi Kivelä 
- projektivastaava Veli-Matti Ranta 
- tiedotusvastaava Timo Reunanen 

Uutena roolina jaostoon perustettiin projektivastaavan 
toimi. Projektivastaava hoitaa erikseen sovittuja 
laajempia hankkeita, joita tänä vuonna olivat mm. 
Flying Finns –sarjan osakilpailumatkat sekä kauden 
päätösleiri.  

Jaoston hallitus kokoontui toimintakertomuskauden 
aikana kymmenen kertaa. 

 
Jäsenyydet 

Lempäälän Kisa ry:n hallituksessa yleisurheilua edus-
tivat Minna Rajamäki ja Markku Ruonavaara. 

Lempäälän Kisa on Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n 
jäsen, ja yleisurheilujaosto edusti seuraa HämSY:ssä. 
Minna Rajamäki oli jäsenenä HämSY:n nuorisotoimi-
kunnassa.  

 
Hankkeet ja avustukset 

Jätimme vuoden 2014 maastojuoksun SM –kisoista 
aiehakemuksen toukokuussa ja varsinaisen hake-
muksen lokakuussa.  

Lempäälän Kisan yleisurheilu hyväksyttiin Suomen 
Urheiluliiton Kärkiseurakoulutukseen, joka on jatkoa 
Varaslähtö Tulevaisuuteen seurakehitysohjelmalle. 
Koulutus alkoi marraskuussa 2011 ja se kestää puoli-
toista vuotta. Koulutuksen osana seuran toimintatavat 
arvioidaan, määritellään seuralle kehityshanke ja 
viedään se läpi. Ohjelmaan osallistuvat seurat saavat 
rahallista tukea hankkeen läpiviemiseen. 

Nuori Suomen toiminnallista tukea jaosto sai 3000 €, 
joka kohdistui 11-15 –vuotiaiden harjoittelukulttuurin 
KYKY – Kasvava yksilö, kehittyvä yhteisö, kehittämis-
hankkeeseen.  

 

Tunnustukset 

Lempäälän Kisasta tuli yleisurheilujaoston Nuori Suomi 
Sinettiseura. Suomen Urheiluliitosta seurapalvelu-
johtaja Harri Aalto ja nuoripäällikkö Ritva Immonen 
auditoivat jaoston toiminnan. Nuori Suomi Sinetti on 
tunnustus kriteerit täyttävästä laadukkaasta nuoriso-
toiminnasta. 

Ritva Immonen haastatteli Jasmin Juujärveä auditoinnissa. 

Varsinainen Nuori Suomi Sinetin LeKi-yleisurheilu 
vastaanotti helatorstaina Hakkarin nuorikansallisissa 
kisoissa. Sinetin luovuttivat Suomen Urheiluliiton Harri 
Aalto sekä lounaisen alueen aluevalmennuspäällikkö 
Mika Tyrkkö.  

Nuori Suomi Sinetin vastaanotto Hakkarin nuorisokansallisissa; 
Markku Ruonavaara (vas.) puhuu, Harri Aalto ja Mika Tyrkkö 
kuuntelevat. 

Hämeen Seudun Yleisurheilu (HämSY) nimitti puheen-
johtaja Markku Ruonavaaran HämSY:n vuoden 2011 
seurajohtajaksi. 
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Lisenssimäärä 

Laajentuneen urheilukoulutoiminnan myötä lisenssi-
määrä kasvoi jälleen, ollen nyt jo yli 300 kpl. 

 

 

Koulutustoiminta 

Toimintakaudella koulutuksiin osallistuivat seuraavat 
henkilöt: 

Nuorisovalmentajatutkinto: 
Veli-Matti Ranta 

Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi:  
Jari Hirvikoski, Johanna Kivinen, Kirsi Merikoski, Jenna 
Petäjäsuo, Henna Ruonavaara, Sari Seppälä, Marjo-
Riitta Suonpää ja Tuula Tuominen  

Lasten yleisurheiluohjaajakurssi: 
Jari Hirvikoski, Satu Huhtasalo, Oona Janatuinen, Antti 
Lehtikuusi, Pia Lehtikuusi, Kirsi Merikoski, Anu Mäkelä, 
Markus Mäkelä, Tuija Ranta, Pinja Saarinen ja Saana 
Seppälä 

Terve urheilija –seminaari 10.5.2011: 
Marjo-Riitta Suonpää  

Voimavalmennusseminaari 27.-29.5.2011: 
Eira Ruonavaara 

 
Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa 

Yleisurheilujaosto vastasi Lempäälän kunnan yleis-
urheilumestaruuskisojen järjestelyistä 25.8.2011 sekä 
Lempäälän joukkueen kokoamisesta Akaa-Lempäälä-
Nokia –kuntaotteluun. 

Marraskuussa yleisurheilujaosto laati kunnan liikunta-
palveluille vapaa-aikajohtaja Erkki Häklin pyynnöstä 
lausunnon liikuntatilojen käytöstä ja kehittämisestä 
yleisurheilun näkökulmasta.  

Viestintä 

Ulkoisessa viestinnässä yhteistyötä tehtiin Lempäälän-
Vesilahden Sanomien toimituksen sekä toimittaja Juha 
Raunion kanssa.  

LeKi:n yleisurheilu – etusivun juttu! 

 
Yhteistyökumppanit 

Seuran kilpailuasuissa yhteistyökumppanit toiminta-
kaudella olivat Urheiluareena ja Puma. Käytännön 
asioissa yhteistyökumppanina toimi Sportia-Matti. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisenssimäärät / LeKi

(21-)

20-

(18-20)

18-19

16-17

14-15

12-13

(-11)

10-11

8-9

-7



24 

Varainhankinta ja talkootyö 
 
Jaoston urheilutoiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi 
vuotuinen varainhankinta toteutettiin urheiluun liitty-
vien toimintojen sekä muun perinteisen talkootyön 
avulla.  

Urheiluun liittyvät varainhankintakeinot toiminta-
kaudella olivat: 
- Urheilukoulu ja valmennustoiminta 
- Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta 
- Ideapark-juoksu 
- Kunniakierros 
- Ulkopuoliset toiminnalliset tuet 
- Sponsorointi ja mainosmyynti 
 
Muuhun talkootyöhön liittyvät varainhankintakeinot 
toimintakaudella olivat: 
- Joulukuusimyynti 
- Torivalvonta ja Nurmen lavan liikenteenohjaus 

Varainhankinnan laajentamiseksi etsitään koko ajan 
uusia keinoja. Varainhankintaan pyritään kannusta-
maan mukaan kaikkia seuratoimijoita, urheilukoulu-
laisten vanhempia ja muita vapaaehtoisia. 

 
Urheilukoulu ja valmennustoiminta 

Jaoston suurin vuosittainen tulonlähde on yleis-
urheilukoulu- ja valmennustoiminta. Tänäkin vuonna 
yleisurheilukoulu järjestettiin sekä kesä- että talvi-
kaudella. 

Urheilukoulussa oli kivaa kun sai juosta...  

 

 

 

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

Valmennustoiminnassa sovitaan erilliset urheilija-
valmentajasopimukset, jossa määritellään myös 
valmennusmaksujen suuruus. 

 
Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta 

Kesällä järjestettiin avoimia piirikunnallisia ja kansallisia 
yleisurheilukilpailuja, jotka ovat kaikille lekiläisille 
ilmaisia mutta ulkopuolisille maksullisia. Kilpailujen ja 
muiden tapahtumien yhteydessä ylläpidettiin myös 
kioskitoimintaa. 

Kilpailunjohtaja Pasi Kivelälle ei kesän kisoissa ryppyilty. 
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Ideapark –juoksu 

Jaosto osallistui pääseuran organisoiman Ideapark –
juoksutapahtuman järjestely-/toimitsijatehtäviin tou-
kokuussa. Jaosto sai tehtävistä osallistumistunti-
määrän mukaisen korvauksen pääseuralta.  

Ideapark –juoksu nyt viidennen kerran 15.5.2011;  
mukana mm. entinen Teräsmies. 

 

Kunniakierros 

Jaosto päätti tänäkin vuonna järjestää Suomen 
Urheiluliiton organisoiman perinteisen Kunniakierros-
tapahtuman, joka tänä vuonna juhli 30v taivaltaan.  

Tilaisuus pidettiin urheilukoulun päätöstapahtuman 
yhteydessä syksyllä.  Kunniakierroksen tuotto oli tänä 
vuonna parempi kuin edellisenä, mutta vielä on 
tavoitetta päästä parhaimpien seurojen joukkoon. 

Hämeen piirin Kunniakierrospäällikkö Heikki Viherlaakso Lempäälän 
tapahtumassa mukana. 

 

Ulkopuoliset toiminnalliset tuet 

Vuosittain on mahdollista hakea ulkopuolista toimin-
nallista tukea eri tahoilta kehittämishankkeisiin.  

Jaosto haki toimintakaudella tukea nuorisovalmen-
nuksen/harjoittelukulttuurin kehittämiseen Nuori 
Suomi seuratuen kautta.  ”KYKY-hanke: Kasvava yksilö, 
kehittyvä yhteisö” saikin 3000 € tuen. 

 
Sponsorointi ja mainosmyynti 

Jaosto hankkii varoja myös yhteistyöllä eri yritysten 
kanssa.  

Toimintakaudella yhteistyökuviot olivat: 
- Kesän kilpailujen isännöinti –sopimukset 
- Mainosmyynti kausijulkaisuun sekä kisalehtisiin 
- Mainosmyynti kilpailunumeroihin 
- Mainosmyynti LeKi-yleisurheilun nettisivuille 

 
Joulukuusimyynti 

Perinteisesti jaosto on saanut varainhankintatuloa 
joulukuusenmyynnistä. Viime jouluna myydyt kuuset 
olivat pääsääntöisesti kaikki kasvatettuja. Ne hankittiin 
sopivalta kasvattajalta, joka toimitti kuuset myynti-
paikalle tilauksen mukaan.  

Kuusenmyyntipisteitä saatiin hankittua perinteisen S-
marketin lisäksi myös Kuljun Kartanoon sekä Sääks-
järven Siwalle. Myynti toteutettiin talkoovoimin pää-
sääntöisesti 2h työvuoroilla.  

Kuusia meni todella hyvin kaupaksi ja myynti olikin 
viime jouluna ennätyksellinen kuusenmyynnin histo-
riassa.    

 
Torivalvonta ja Nurmen lavan liikenteen-
ohjaus 

Pääseura vastaa Lempäälän torin lauantaivalvonnasta 
ja torikauppiasmaksujen keräämisestä sekä tekee 
yhteistyötä Lions Clubin kanssa Nurmen lavan 
liikenteenohjaamisessa.  

Tehtävät on jaettu eri jaostojen kesken kuukausittain ja 
yleisurheilujaostolla oli myös oma vuoronsa olla 
talkoissa. Tehtävät organisoi pääsääntöisesti Erkki 
Seppänen.  


