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Ennätykset uusiksi

Miten urheiluseuran toimintaa arvioidaan? Perinteisesti seuroja arvotetaan
niiden urheilijoiden menestyksen perusteella. Toisaalta voidaan arvioida,
kuinka laajaa joukkoa seura liikuttaa sekä miten se vaikuttaa jäseniinsä ja
ympäristöönsä.

Urheilumenestystä ja erityisesti yleisen sarjan menestystä painottavassa
Suomen Urheiluliiton valtakunnallisessa seuraliigassa olimme vuonna 2016
sijalla 27. SM-kisamenestystä mittaavissa Kalevan malja –pisteissä olimme 19.
koko valtakunnan seuroista. Lasten ja nuorten urheilutoiminnan laajuutta
painottavassa valtakunnallisessa nuorisotoimintakilpailussa sijoituksemme oli
17.  Nuorisojoukkueemme voitti valtakunnallisen Vattenfall Seuracupin Giga-
sarjan jo neljännen kerran peräkkäin.

Kesän urheilukoulu sai liikkeelle 350 lasta säännöllisesti joka viikko kesän ajan,
eikä pidä unohtaa niitä 50 vapaaehtoista nuorta ja aikuista, jotka heitä
ohjasivat. Talven urheilukoulun joukkio oli kesän määrästä vajaa puolet, mutta
sitäkin sinnikkäämpi, sillä talvikaudella harjoitusviikkoja kertyy enemmän, kesä
kun on meillä niin lyhyt.

Kesän aikana järjestimme kolme maastojuoksukisaa, neljä viikkokisaa, kaikille
avoimet Osuuspankin Hippo-kisat, seuran ja kunnan mestaruuskilpailut ja piirin
kisoista jälleen Vattenfall Seuracupin toisen osakilpailun. Yhteenlaskettuna
tapahtumiimme osallistui noin 2000 urheilijaa. Tapahtumien järjestämiseen
liittyi 700 toimitsijatehtävää, jotka meidän vapaaehtoisemme hoitivat.

Toiminnan puitteissa Lempoisten liikuntahalli toi merkittävän parannuksen
talvikauden toimintaan, kun juoksusuoralle oli mahdollista saada vuoroja
runsaasti. Samaan aikaan kuitenkin salivuoroja meiltä vähennettiin, ja koska
juoksusuoralle ei kovin suuri ryhmä mahdu, tilahaasteet eivät vielä loppuneet.

Valonpilkahdus ja riemun aihe kuitenkin oli se, että kunta päätti aloittaa
Hakkarin kentän remontin suunnittelun toden teolla.  Kun urheilukenttäkin
aikanaan saadaan huippukuntoon, ei meillä enää ole mitään syytä valittaa
olosuhteista ja voimme hakea miltei mitä tahansa kilpailutapahtumaa järjes-
tettäväksi Lempäälässä. Kilpailunjärjestäjänä meihin kyllä luotetaan. Siitä
osoituksena Koululiikuntaliiton maastomestaruuskisat juostaan Hakkarin
reiteillä toukokuussa 2017.

Erikseen on mainittava vielä 19-sarjan nuorten urheilijoidemme maineteot,
jotka osaltaan myös muokkasivat seuran historiankirjoitusta. Matias Mustonen
ylitti ensimmäisenä lekiläisenä korkeudessa kahden metrin rajan ja tekikin sen
kirkkaasti tuloksella 206. Santeri Kuusiniemi puolestaan alkoi rikkoa Ari
Pinomäen seuraennätyksiä pikajuoksuissa, joista ensimmäisenä särkyi M22-
sarjan 100m ennätys, joka nyt on 10.76. Klaara Leponiemi puolestaan juoksi
Kalevan kisojen naisten 10000m kisassa neljänneksi. Kalevan Kisojen
mitalisijojen hätyytteleminen ei ole ihan jokavuotista herkkua seuramme
urheilijoille.

Valittiin mittari miten tahansa, vuosi 2016 oli meille onnistunut. Kiitän kaikkia
mukana olleita ja toivotan uudet ja vanhat seuratoimijat tervetulleiksi mukaan
vuonna 2017!

Markku Ruonavaara

Puheenjohtaja
Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry
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Talvikausi 2015-16

Urheilukoulu pidettiin syyskaudella 30.9.-13.12.2015 ja kevätkaudella 11.1.-
24.4.2016 välisenä aikana. Ryhmissä oli yhteensä n. 130 osallistujaa.

Vihreät (2011), Keltaiset (2009-2010) ja Oranssit (2007-2008)

Harjoitukset pidettiin kerran viikossa keskiviikkoisin ja torstaisin Lempoisten
liikuntahallilla.

Vihreässä ryhmässä ohjaajina toimivat Ninna Varjus, Viivi Kivelä, Minna
Rajamäki, Minni Räisänen, Alisa Viljamaa ja Sini Vanhatalo. Keltaisessa
ryhmässä ohjaajina toimivat Viivi Kivelä, Minna Rajamäki, Satu Rasinmäki,
Minni Räisänen, Alisa Viljamaa ja Sini Vanhatalo. Oranssissa ryhmässä
puolestaan ohjasivat Kirsi Mänty, Aku Kallio, Anita Huhtala, Ilari Hannikainen,
Minni Räisänen ja Sini Vanhatalo.

Siniset (2005-2006) ja Punaiset (2000-2004)

Harjoitukset olivat kerran viikossa keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi maanan-
taisin oli juoksusuoralla lisätreenit 13-15 -vuotiaille. Erilliset pienryhmät
(heitot, juoksut) harjoittelivat syksyllä ja keväällä. Isompien v. 1998-2001 –
syntyneiden osalta jatkettiin punttisaliharjoittelua keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Ohjaajina Sinisessä ryhmässä toimivat Markku Lipponen, Hannu Niemelä,
Minni Räisänen, Satu Huhtasalo, Ilari Hannikainen ja Punaisessa ryhmässä
Markku Lipponen ja Hannu Niemelä, Sini Vanhatalo, Ilari Hannikainen ja Raita
Eräranta-Rämä.

Kesäkausi 2016

Kesän urheilukoulu aloitettiin Hakkarin urheilukentällä jo toukokuun ensim-
mäisen viikon tiistaina 3.5.2016. Urheilukoulun alkuun toukokuussa järjes-
tettiin perinteinen OmaSp –maastojuoksucup. Kisasarja keräsi suuren määrän
osallistujia ja sen viimeisenä osakilpailuna olivat kunnan maastojuoksu-
mestaruuskilpailut 18.5.2016.

Urheilukoulua järjestettiin kesäkaudella 3.5. - 30.8.2016 välisenä aikana.

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 aina muutamiin lajeihin
illan aikana. Lisäksi maanantaisin oli mahdollista osallistua päivätreeneihin
koulujen loma-aikana.

OmaSp –maastojuoksucup oli osa kesäkauden urheilukoulua.

Aikuinen-lapsi –ryhmä

Aikuinen-lapsi –ryhmässä olivat ohjaajina Sanna Joensuu, Anu Mäkelä ja
Johanna Ranta. Ryhmässä harjoitteli kesän aikana 70 vanhempi –lapsi paria.

Vihreä ryhmä

Vihreässä ryhmässä (2011-syntyneet) oli kesän aikana yhteensä 61 lasta.
Ryhmässä ohjaajina toimivat Jessica Hänninen, Maria Jokinen, Maria Laitila,
Milja Lassila, Henna Mettalo, Venla Ranta, Minna Rajamäki ja Heini Väätäinen.
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Keltainen ryhmä

Keltainen ryhmä (2009-2010 –syntyneet) oli jaettu tyttöihin ja poikiin ja niissä
oli mukana kesän aikana yhteensä 106 lasta. Keltaiset tytöt –ryhmässä
ohjaajina toimivat Iisa Hannuksela, Anita Huhtala, Markus Kyrölä, Saaga Lassila,
Satu Lepola, Satu Rasinmäki, Eerika Reunanen ja Minni Räisänen. Keltaiset
pojat –ryhmässä puolestaan ohjasivat Mia Antinaho, Pauliina Eleinen, Terhi
Heino, Oona Janatuinen, Marika Kuusjärvi, Markus Kyrölä, Laura Lehtikuusi ja
Eevi Paavola.

Oranssi ryhmä

Oranssissa ryhmässä (2007-2008 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana yhteensä
42. Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Ryhmässä ohjaajina toimivat
Kati Kopperoinen, Harri Laitinen, Milja Lassila, Saaga Lassila, Henna Mettalo,
Anu Mäkelä, Kirsi Mänty ja Tuija Ranta.

LeKi Yleisurheilun 9-sarjalaiset olivat piirin viestimestareita niin tytöissä kuin pojissa!

Sininen ryhmä

Sinisessä ryhmässä (2005-2006 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana yhteensä
31. Ryhmällä oli harjoituksia sekä tiistaisin ja torstaisin. Ryhmässä ohjaajina
kesän aikana toimivat Oona Janatuinen, Maria Laitila, Harri Laitinen, Eerika
Reunanen ja Minni Räisänen.

Punainen ryhmä

Punaisessa ryhmässä (-> 2004-syntyneet) oli kesällä mukana 29 urheilijaa.
Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Punaisessa ryhmässä ohjaajina
olivat Ilari Hannikainen, Jessica Hänninen, Markus Kyrölä, Laura Lehtikuusi ja
Markku Lipponen.

Pienryhmät

Kesän aikana treenattiin myös pienryhmissä, joita vetivät Matti Närhi (heitot),
Veli-Matti Ranta (kestävyysjuoksu) ja Eira Ruonavaara (kävely).

Yhteiset tapahtumat

Koko perheen yhteisinä tapahtumina järjestettiin Cooperin testi 4.8.2016, jossa
mukana oli 26 juoksijaa sekä urheilukoulun päätöstilaisuus kentällä 30.8.2016,
jossa ohjelmassa oli erilaisia toimintarasteja sekä urheilukoululaisille että
vanhemmille.
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LeKi Yleisurheilun valmennustoiminta tarkoittaa pääasiassa sisulisäiän ylittä-
neiden (yli 15-vuotiaiden) nuorten yleisurheiluharjoittelua ja kilpailua.

Urheilijat ja valmentajat

Sopimusurheilijat / henkilökohtaiset valmentajat

· Leevi Keronen, Markus Kyrölä, Anniina Mahkonen, Konsta Puranen,
Venla Ranta / Veli-Matti Ranta

· Aleksi Kivelä / Pasi Kivelä
· Matias Mustonen/ Pekka Koskinen
· Jaakko Sihvonen / Sakari Sihvonen, Raimo Eskola
· Juuso Petäjäsuon valmentaja (Matti Liimatainen) oli seuran

ulkopuolelta

Muut valmentajat

· Raimo Lehtinen / voimavalmennus

Nuorisovalmennusryhmät

Nuorisovalmennusryhmät toimivat jälleen läpi vuoden. Pääasiassa ryhminä
toimivat heittoryhmä, pika- ja aitajuoksijoiden ryhmä sekä kestävyysjuoksu-
ryhmä. Osan vuotta toimi lisäksi kilpakävelyryhmä. Ryhmät harjoittelivat oman
ryhmän vetäjien suunnittelemien ohjelmien mukaisesti osaksi seuran
valmennusryhmien vuoroilla.

Nuorisovalmennusryhmien vetäjät

· Heittoryhmä / Matti Närhi
· Kestävyysjuoksuryhmä / Veli-Matti Ranta
· Kilpakävelyryhmä / Eira Ruonavaara
· 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.
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.

Seuran oma leiri

Valmennusryhmälle järjestettiin taas yhteinen viikonloppuleiri Pajulahden
urheiluopistolla helmikuun alussa 2016. Leirillä mukana oli myös joukko
nuorisovalmennusryhmän urheilijoita.

Seuran valmennus- ja nuorisovalmennusryhmien urheilijat Pajulahdessa.



9

Testaustoiminta

Harjoituskaudella 2015-16 jatkettiin säännöllistä testaustoimintaa yhdessä
Varalan Urheiluopiston kanssa. Testit pidettiin joulukuussa 2015 ja touko-
kuussa 2016 Pirkkahallissa. 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, Alueellinen nuorten maajoukkueleiritys tuli vähän uudistettuna
leirityksenä mukaan ja siihen urheilijat kutsuttiin tason mukaan, kuten myös
nuorten maajoukkueleiritykseen. Leiritysryhmissä kaudella 2015-16 oli
kaikkiaan 17 lekiläisurheilijaa.

Nuorten maajoukkueleiritys

· Santeri Kuusiniemi, 100-200m juoksut

Alueellinen nuorten maajoukkueleiritys

· Nea Karppinen, pika-aidat
· Leevi Keronen, kestävyysjuoksu
· Aleksi Kivelä, kestävyysjuoksu
· Hilda Kukonlehto, kestävyysjuoksu
· Anniina Mahkonen, kestävyysjuoksu
· Matias Mustonen, korkeushyppy
· Juuso Petäjäsuo, moniottelut
· Johanna Ranta, kestävyysjuoksu
· Venla Ranta, kestävyysjuoksu
· Eerika Reunanen, 300-400m aidat

Piirileiritys

· Santtu Heikkinen, kestävyysjuoksu
· Jasmin Juujärvi, moniottelut
· Pinja Kianta, keihäänheitto
· Leevi Lipponen, moukarinheitto
· Juha Närhi, seiväshyppy
· Viola Pennanen, kestävyysjuoksu

Nea Karppinen (vas.), Noora Leppimaa, Eerika Reunanen ja Jasmin Juujärvi
SM-viestitunnelmissa Helsingissä.



Kilpailutoiminta
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Oma Sp -maastocup

LeKi Yleisurheilu järjesti kolme osakilpailua käsittävän OmaSp –maastojuoksu-
cupin toukokuussa (7.5., 12.5. ja 20.5.). Kaikkiaan kisasarjaan osallistui 420
kilpailijaa. Viimeisessä ja samalla kunnanmestaruusmaastokisoina toimineessa
osakilpailussa liikuntakoordinaattori Timo Toivonen ojensi Lempäälän kunnan
puolesta kunnanmestaruusmitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle lempäälä-
läiselle. Lisäksi jaettiin OmaSp –maastocupin osallistumis-palkinnot aktiivisesti
osallistuneille.

Oman maastocupin lisäksi keväällä juostiin sisulisäikästen pm-maastoissa.

Seuraottelu LeKi Yleisurheilu – Noormarkun Nopsa

Seuraottelut Noormarkun Nopsan kanssa aloitettiin hallikaudella Karhuhallissa
ja kesäkauden kilpailu järjestettiin Hakkarin urheilukentällä. Kisatapahtumassa
9-15-vuotiaista urheilijoista kootut seurajoukkueet ottivat toisistaan mittaa.
Kotijoukkue LeKi Yleisurheilu nappasi voiton pistein 148 - 130.

LeKi-Nopsa seuraotteluissa oli  myös harvemmin juostava 1000m eli ns. ruotsalaisviesti.
Kuva hallikauden kisasta Porista.

Piirikunnalliset viikkokisat

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

Viikkokilpailuihin osallistui yhteensä 680 urheilijaa. Osallistujia oli Hämeen
piirin lisäksi myös muiden piirien yleisurheiluseuroista. LeKi Yleisurheilun osan-
ottajille viisi viikkokisaa muodosti OmaSp –viikkokisacupin. Kisojen läpi-
viennistä vastasivat jälleen runsaslukuinen vapaaehtoisten joukko niin ajan-
otossa, kisakansliassa/tulospalvelussa, lajitoimitsijoina kuin kisapuffetissakin.
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Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut

Viikkokilpailujen lisäksi seura järjesti perinteiseen tapaan Lempäälän kunnan
yleisurheilumestaruuskilpailut. Kunnanmestaruuskisat olivat viikkokisojen
tapaan myös avoimet. Kisoihin osallistuikin Lempäälän kunnan omien urheili-
joiden lisäksi muiden paikkakuntien ja seurojen urheilijoita.

Vattenfall Seuracupin I osakilpailu

Tuttuun tapaan LeKi Yleisurheilulle myönnettiin järjestettäväksi Vattenfall
Seuracupin osakilpailu. Seuracupin ensimmäiseen osakilpailuun kesäkuussa
Hakkarissa osallistui yhteensä 320 urheilijaa Hämeen piirin ykkösdivisioonan
kuudesta eri seurasta. LeKi Yleisurheilun joukkue oli osakilpailun toiseksi paras.

Vattenfall Seuracupin finaalijännitystä Valkeakoskella.

Osuuspankin Hippokisat

Urheilun riemua nähtiin Hakkarissa, kun Osuuspankin Hippo-kisat houkut-
telivat 3-11 -vuotiaat lapset kisailemaan pikajuoksussa ja pallonheitossa.

Kaikkiaan 270 osallistujan lisäksi paikalla nähtiin myös julkkiksia kuten miesten
400m hallitseva Suomen mestari Jani Koskela sekä Henri Hippo. Kaikki
osallistujat palkittiin Hippo-mitalilla ja pillimehulla.

Maajoukkueurheilija Jani Koskela oli LeKi Yleisurheilun vieraana Hippo-kisoissa.

Yhteenveto / kilpailukalenteri

· 4.5.2016 / OmaSp –maastojuoksucup I
· 11.5.2016 / OmaSp –maastojuoksucup II
· 18.5.2016 / OmaSp –maastojuoksucup III / Lempäälän kunnan

maastojuoksumestaruuskilpailut
· 22.5.2016 / Seuraottelu LeKi Yleisurheilu – Noormarkun Nopsa
· 25.5.2016 / Osuuspankin Hippokisat
· 2.6.2016 / Piirikunnalliset viikkokisat I
· 16.6.2016 / Piirikunnalliset viikkokisat II
· 28.6.2016 / Vattenfall Seuracup I osakilpailu
· 21.7.2016 / Piirikunnalliset viikkokisat III
· 28.7.2016 / Piirikunnalliset viikkokisat IV
· 10.8.2016 / Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut
· 25.8.2016/ Piirikunnalliset viikkokisat V / LeKin mestaruuskilpailut



Joukkuekilpailut ja seuraottelut
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LeKi Yleisurheilu – Noormarkun Nopsa seuraottelu

Hallikaudella 2015-16 LeKi Yleisurheilu aloitti yhteistoiminnan yli piirirajojen,
kun ohjelmaan otettiin seuraottelu kahden kovan joukkueen kesken. LeKi
Yleisurheilun vastustaja Noormarkun Nopsa on perinteikäs Satakunnan yleis-
urheilun lippulaivaseura. Seura on tunnettu monista menestyksekkäistä aikuis-
urheilijoista vuosikymmenten ajalta. Nuorisopuolella Nopsa on ollut Vattenfall
Seuracupin Mega-sarjan finaalissa kolmen parhaan joukossa yhdeksän kertaa
peräkkäin. Voittoja finaaleista on neljä ja niistä viimeisin vuodelta 2014.

Porin Karhuhallissa tehtiin 12.12.2015 historiaa, kun Noormarkun Nopsan ja
Lempäälän Kisa Yleisurheilun välinen ensimmäinen seuraottelu kisattiin.
Molemmat seurat lähtivät kisailemaan kilpailukauden alun treenimielessä,
mutta toki loppupisteet laskettiin. Seuraottelu päättyi lopulta vieraana olleen
LeKi Yleisurheilun voittoon pistein 296 - 252.

Ensimmäisen seuraottelun päätyttyä tuulettivat niin isännät kuin vieraatkin!

Kaikkiaan lekiläinen joukkue koostui 28 urheilijasta 9-17 -vuotiaiden sarjoissa.
Karhuhallissa oli tiivis kisatapahtuma ja kenttälajit käytiin yhdessä päädyssä,
joka toi kisaan mukavan tunnelman. Juoksuradalla oli sekä aita-, pika- että
kestomatkojakin. Kisat päättyivät harvinaislaatuisempaan 1000m ns. ruotsa-

laisviestiin, jossa nelihenkiset joukkueet kisasivat niin tyttöjen kuin poikien
sarjassa.

Kesäkauden alkaessa 22.5.2016 noormarkkulaiset olivat LeKi Yleisurheilun
vieraana Hakkarissa. Kotiottelussa LeKin joukkueessa oli kaikkiaan 40 urheilijaa.
Lajiohjelma oli kattava heitto- ja hyppylajeineen sekä pika- ja kesto-
matkoineen. Seuraottelun kruunasivat jälleen 1000m ruotsalaisviestit. Tällä
kertaa voiton nappasi kotijoukkue pistein LeKi Yleisurheilu 148 ja Noormarkun
Nopsa 130. Seuraotteluja jatketaan jälleen seuraavalla hallikaudella Porissa.

HämSYn halliseuraottelu

HämSY:n perinteinen seuraottelu kisattiin 24.1.2016 Pirkkahallissa kaikkiaan
kymmenen seuran voimin.  Seuraottelu  koostui  11-,  13-  15-  ja  17 –vuotiaiden
tyttöjen ja poikien lajeista sekä sukkulaviesteistä. LeKi Yleisurheilu oli mukana
yhteensä 23 urheilijan joukkueella. Lopputuloksissa seuran sijoitus oli viides.

Halliseuraottelun 2016 loppupisteet

1. Tampereen Pyrintö 925
2. Hämeenlinnan Tarmo 559,5
3. Tampereen Urheilijat -38 533,5
4. Kangasalan Urheilijat -68 437
5. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 428,5
6. Vehmaisten Urheilijat 270,5
7. Tammelan Ryske 234
8. Ylöjärven Urheilijat 206
9. Nokian Urheilijat 271
10. Forssan Salama 85
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Vattenfall Seuracup

Hakkarissa ennätykset paukkuivat, kun piirin kuusi parasta seuraa mitteli
Vattenfall Seuracupin karsintakilpailussa. Mainio sää ja hyvä meininki siivitti
urheilijat parhaimpaansa sekä yksilöinä että joukkueina; sekä Tampereen
Pyrintö että LeKi Yleisurheilu nousivat omien sarjojensa kärkisijoille valta-
kunnallisessa karsintakilpailussa. Pisteitä LeKi-joukkue keräsi yhteensä 13743.

Hämeen seurojen järjestys Vattenfall Seuracupissa ratkesi 9.8.2016 Nokialla
käydyssä seuraottelussa. Toisen osakilpailun paras oli totutusti Tampereen
Pyrintö, mutta Lempäälän Kisa Yleisurheilu sijoittui hienosti toiseksi. Toisessa
osakilpailussa seuran pisteet olivat upeasti 14109.

Kokonaiskilpailussa LeKi Yleisurheilu oli jälleen piirin toiseksi paras seura piste-
määrällä 27852. Joukkue matkasi jälleen, jo 11 kerran peräkkäin, kerran Giga-
sarjan finaaliin. LeKi lähti finaalikisaan valtakunnallisen sarjan ykkösenä !

LeKi-leiri valmiina finaalikamppailuun!

Vattenfall Seuracupin finaali käytiin 3.9.2016 Valkeakoskella, jossa kilpailuiden
järjestelyistä vastasi Valkeakosken Haka. LeKi Yleisurheilun joukkue otti
finaalissa jännittävät taistelun jälkeen jälleen voiton! Finaalin voitto oli LeKin

historiassa jo viides, kun ensimmäinen on vuodelta 2011 ja seuraavat neljä
peräkkäin vuosina 2013-16.

Voittoresepti oli jälleen tuttu. LeKi-joukkue oli kärjen tuntumassa koko ajan ja
siirtyi kärkeen kestävyysmatkojen aikana. Sukkulaviestin voitto oli selvä ja
varmisti lopulta varsin ylivoimaisen voiton! Neljäs perättäinen voitto ja poika
saunoo Lempäälässä taas seuraavan vuoden!

Yksi voiton salaisuuksia oli jälleen lekiläisten urheilijoiden tasaisuus. Lisäksi
muutama taktinen edustajavaihto sekä varaurheilijoiden venyminen onnistui
kohdilleen. Sukkulaviestin lisäksi LeKi Yleisurheilu otti ”vain” kaksi lajivoittoa;
Saku Lehtonen (P11 150m) ja Leevi Lampén (P13 korkeus).

LeKi-joukkueen tsemppariurheilijana palkittiin Emma Ranta. LeKin finaali-
joukkue koostui kaikkiaan 50 urheilijasta. Joukkueen kapteeni oli yhdeksännen
kerran finaaliedustajana ollut Eerika Reunanen. Lempäälästä oli lisäksi katso-
mossa lukuisa joukko kannattajia.

Joukkueen kapteeni Eerika Reunanen (vas.), Veera Rantala ja poika!



16

Finaali-ilta jatkui Suomi-Ruotsi maaottelun merkeissä. Tällä kertaa kisapaikka
oli lähellä, sillä Tampereen Ratina järjesti historiallisesti maaottelun ensi kertaa
Helsingin ulkopuolella. Vattenfall-urheilijoiden kunniakierroksen lisäksi maa-
ottelun yhteydessä juostiin 8x200m viesti, johon LeKi Yleisurheilu oli varmis-
tanut paikkansa sarjansa voitolla. Viestissä LeKi-kahdeksikko oli Elli Kalela-Saku
Lehtonen-Kristiina Laitinen-Manu Mäenpää-Jasmin Juujärvi-Oskari Saari-Nea
Karppinen-Aleksi Kivelä. Joukkue sijoittui hienosti neljänneksi, mahtava
kokemus nuorille urheilijoille!

Lopputulokset Giga-sarjan Vattenfall Seuracup –finaali 2016

1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 376
2. Naantalin Löyly 353,5
3. IF Drott 332
4. Raision Kuula 321,5
5. Lapuan Virkiä 310,5
6. Ilmajoen Kisailijat 303
7. IK Falken 292
8. IF Sibbo Vargarna 277,5
9. Kaipolan Viri 269
10. Vammalan seudun Voima 248
11. Janakkalan Jana 235
12. Siilinjärven Ponnistus 222
13. Forssan Salama 205
14. Liedon Parma 198
15. Kankaanpään Seudun Leisku 179
16. Valkeakosken Haka 137

Vattenfall Seuracup 2016 LeKi-voittajajoukkue (73 urheilijaa)

Veera Alanen, Tiia Alanen, Linnea Antinaho, Aurora Asikainen, Ella Noora
Haapalehto, Petteri Haapaniemi, Iisa Hannuksela, Santtu Heikkinen, Salla
Huhtasalo, Disa Huntus, Sara Huntus, Mikael Hölli, Luukas Janatuinen,
Michaela Jokiniemi, Reeta Jokinen, Rita Jokinen, Jasmin Juujärvi, Oona

Kaikkonen, Elli Kalela, Aarne Kalela, Nea Karppinen, Pinja Kianta, Aleksi Kivelä,
Leevi Kivelä, Elias Knuutila, Eetu Komu, Eelis Kuusjärvi, Katja Laitila, Kristiina
Laitinen, Santeri Laitinen, Leevi Lampén, Elias Lehtikuusi, Saku Lehtonen,
Markus Leppimaa, Leevi Lipponen, Luukas Lipponen, Otso Luodeslampi, Julia
Luoto, Tanja Lähdekorpi, Leo Lämsä, Sofia Mikkonen, Jesse Mäenpää, Manu
Mäenpää, Hetta Niemelä, Hilla Niemelä, Iina Niemelä, Miika Niemelä, Niia
Niemelä, Noel Nikulainen, Tomy Nurmesniemi, Aapo Närhi, Juha Närhi,
Tuomas Närhi, Henrik Närvänen, Olavi Pennanen, Viola Pennanen, Eero Ranta,
Emma Ranta, Johanna Ranta, Venla Ranta, Elina Rantala, Minttu Rantala, Veera
Rantala, Janica Rantanen, Eerika Reunanen, Oskari Saari, Janika Saarinen, Lauri
Savila, Salla Sirola, Anni Tiensuu, Tommi Turunen, Atte Urvanta ja Iida Ylimäki
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Flying Finns –kestävyysjuoksusarja

LeKi Yleisurheilu oli jälleen kärki mukana vuoden 2016 valtakunnallisessa Flying
Finns –kestävyysjuoksusarjassa.

Flying Finns –toiminta sisälsi viisiosaisen kestävyysjuoksun kilpailusarjan, jossa
vuonna 2016 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.

Leki Yleisurheilu sijoittui Flying Finns –sarjassa sijalle 11. Päällekkäisyyksien
vuoksi syksyn Kuortaneen maastofinaali jäi joukkueena LeKi Yleisurheilulta
väliin. Henkilökohtaisessa Flying Finns –sarjassa kolmen parhaan joukossa oli
Venla Ranta ja TOP10 listalla oli kaikkiaan kuusi lekiläistä. Pisteille sarjassa
pääsi kaikkiaan 51 LeKi Yleisurheilun urheilijaa.

Flying Finns –sarja 2016 / TOP10 LeKi-sijoitukset

2. Venla Ranta N17
4. Klaara Leponiemi N19
5. Iina Niemelä T9
6. Niia Niemelä T9
6. Ella Noora Haapalehto T11
9. Sofia Mikkonen T11



Urheilumenestys
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Arvokilpailut

Santeri Kuusiniemi ja Matias Mustonen olivat Suomen edustajina nuorten alle
19 –vuotiaiden PM-kilpailuissa ja pohjoismaisessa nelimaaottelussa Islannin
Reykjavikissa. Santeri oli 100m kisan viides, 200m neljäs ja Suomen 4x100m
viestijoukkuessaa hopealla. Matias oli korkeuskisan neljäs.

SM-kilpailut

SM-hallit Tampere

· Santeri Kuusiniemi (M 60m ae 20 ja 200m DQ)
· Matias Mustonen (M korkeus 6.)

17-22-vuotiaiden SM-hallit Helsinki

· Santeri Kuusiniemi (M19 200m kultaa ja 60m DQ)
· Matias Mustonen (M19 korkeus hopeaa)
· Juuso Petäjäsuo (M19 60m ae 31.)
· Noora Leppimaa (N19 200m ae 18.)
· Nea Karppinen (N17 60m aj ae 12. ja 60m ae 27.)
· Venla Ranta (N17 1500m 10.)

SM-hallimoniottelut Kuortane

· Juuso Petäjäsuo (M19 7-ottelu 6.)

SM-maantiejuoksut Jyväskylä

· Konsta Puranen (M19 10km 13.)
· Anniina Mahkonen (N17 10km 7.)

SM-maastot Vöyri

· Riku-Antti Naskali (M 4km 62.)
· Konsta Puranen (M19 4km 50.)
· Leevi Keronen (M17 4km 6.)
· Venla Ranta (N17 4km 5.)
· Anniina Mahkonen (N17 4km 9.)
· Hilda Kukonlehto (N17 4km 12.)
· Ella Skog (N17 4km 68.)
· Venla Ranta-Anniina Mahkonen-Hilda Kukonlehto

(N17 4km joukkue pronssia)
· Johanna Ranta (T15 4km 18.)

N17-sarjan joukkuepronssia; Venla Ranta, Anniina Mahkonen ja Hilda Kukonlehto.
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SM-viestit Helsinki

· M19 4x100m (Tomy Nurmesniemi-Santeri Kuusiniemi-Juuso Petäjäsuo-
Matias Mustonen) 10.

· M19 4x100m aj (Santeri Kuusiniemi-Juuso Petäjäsuo-Matias
Mustonen-Tomy Nurmesniemi) 4.

· N19 4x100m (Nea Karppinen-Eerika Reunanen-Noora Leppimaa-Jasmin
Juujärvi) 10.

· N19 4x400m (Nea Karppinen-Noora Leppimaa-Jasmin Juujärvi-Eerika
Reunanen) 6.

· N17 3x800m (Johanna Ranta-Viola Pennanen-Venla Ranta) 14.

M19-viestijoukkue;
Matias Mustonen (vas.), Juuso Petäjäsuo, Santeri Kuusiniemi ja Tomy Nurmesniemi.

Kalevan Kisat Oulu

· Matias Mustonen (M korkeus 8.)
· Santeri Kuusiniemi (M 100m ae 18.)
· Klaara Leponiemi (N 10000m 4.)

19-22 –vuotiaiden SM-kisat Lappeenranta

· Santeri Kuusiniemi (M19 100m kultaa ja 200m kultaa)
· Matias Mustonen (M19 korkeus hopeaa)
· Juuso Petäjäsuo (M19 110m aj ae 10., pituus 20. ja 100m ae 22)
· Klaara Leponiemi (N19 3000m pronssia)
· Noora Leppimaa (N19 200m ae 22.)
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16-17 –vuotiaiden SM-kisat Kajaani

· Eerika Reunanen (N17 400m 5.)
· Leevi Keronen (M16 3000m 4.)
· Aleksi Kivelä (M16 800m 5. ja 1500m 5.)
· Nea Karppinen (N16 100m aj 5. ja 400m aj 5.)
· Hilda Kukonlehto (N16 3000m 7.)
· Venla Ranta (N16 3000m hopeaa ja 2000m ej pronssia)

14-15 –vuotiaiden SM-kisat Hämeenlinna

· Tomy Nurmesniemi (P15 100m aj 4. ja pituus 5.)
· Jasmin Juujärvi (T15 80m aj ae 15. ja keihäs 21.)
· Hilla Niemelä (T15 2000m 11.)
· Johanna Ranta (T15 800m 19.)
· Santtu Heikkinen (P14 1500m ej 7. ja 2000m 15.)
· Leevi Lipponen (P14 moukari 4. ja seiväs 9.)
· Juha Närhi (P14 seiväs 8.)
· Juha Närhi-Leevi Lipponen (P14 seiväs joukkuekilpailu hopeaa)
· Pinja Kianta (T14 keihäs pronssia ja moukari 12.)
· Viola Pennanen (T14 2000m 17. ja keihäs 24.)
· Kianta-Pennanen (T14 keihäs joukkuekilpailu kultaa)
· Janica Rantanen (T14 3000m kävely 6.)

SM-moniottelut Joensuu & Kuopio

· Juuso Petäjäsuo (M19 10-ottelu 6.)
· Nea Karppinen (N17 7-ottelu 7.)
· Jasmin Juujärvi (T15 5-ottelu 13.)

Yhteenveto SM-mitaleista ja –mitalisteista

LeKi Yleisurheilun edustajat saavuttivat kauden aikana nuorten 14-22 –vuoti-
aiden ja yleisen sarjan SM-kisoissa yhteensä 12 mitalia; neljä kutakin väriä.

Suomen mestarit; Viola Pennanen (vas.) ja Pinja Kianta.

Kultaa

· Santeri Kuusiniemi (SM-hallit M19 200m)
· Santeri Kuusiniemi (SM-kisat M19 100m ja 200m)
· Pinja Kianta-Viola Pennanen (SM-kisat T14 keihäs joukkuekilpailu)

Hopeaa

· Matias Mustonen (SM-hallit M19 korkeus)
· Matias Mustonen (SM-kisat M19 korkeus)
· Venla Ranta (SM-kisat N16 3000m)
· Juha Närhi-Leevi Lipponen (SM-kisat P14 seiväs joukkuekilpailu)

Pronssia

· Venla Ranta-Anniina Mahkonen-Hilda Kukonlehto
(SM-maastot N17 4km joukkue)

· Klaara Leponiemi (SM-kisat N19 3000m)
· Venla Ranta (SM-kisat N16 2000m ej)
· Pinja Kianta (SM-kisat T14 keihäs)
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Aluemestaruuskilpailut

Nuorten Aluemestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu saavutti kauden aikana
yhteensä kahdeksan mitalia; kolme kultaa, kolme hopeaa ja kaksi pronssia.

Kultaa

· Santeri Kuusiniemi (AM-kisat M19 100m, 110m aj ja korkeus)

 Hopeaa

· Juuso Petäjäsuo (AM-kisat M19 110m aj)
· Santeri Kuusiniemi-Juuso Petäjäsuo-Matias Mustonen-Nico

Nurmesniemi (AM-viestit M19 4x100m aj)
· Nea Karppinen-Eerika Reunanen-Noora Leppimaa-Venla Ranta

(AM-viestit N19 4x100m)

Pronssia

· Juuso Petäjäsuo-Santeri Kuusiniemi-Juuso Petäjäsuo-Nico
Nurmesniemi-Matias Mustonen (AM-viestit M19 4x100m)

· Nea Karppinen-Noora Leppimaa-Venla Ranta-Eerika Reunanen
(AM-viestit N19 4x300m)

PM-kilpailut

Nuorten ja aikuisten piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu saavutti
kauden aikana yhteensä 14 mitalia; neljä kultaa, neljä hopeaa ja kuusi pronssia.

Kultaa

· Leevi Keronen (PM-maastot M17 4km)
· Santeri Kuusiniemi (PM-kisat M 200m)
· Klaara Leponiemi (PM-kisat N 3000m)

· Venla Ranta-Anniina Mahkonen-Hilda Kukonlehto
(PM-maastot N17 joukkue)

Hopeaa

· Leevi Keronen (PM-kisat M17 1500m)
· Aleksi Kivelä (PM-kisat M17 800m)
· Venla Ranta (PM-maastot N17 4km)
· Eerika Reunanen (PM-kisat N 400m aj)

Pronssia

· Nea Karppinen (PM-kisat N 400m aj ja N17 100m aj)
· Leevi Keronen (PM-kisat M17 800m)
· Aleksi Kivelä (PM-kisat M17 1500m)
· Juuso Petäjäsuo (PM-kisat M pituus)
· Venla Ranta (PM-kisat N17 1500m)

Luotettava edustaja ja menestyjä SM- ja PM-kisoissa sekä Vattenfall Seuracupissa;
Aleksi Kivelä (vas.).
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Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu
saavutti kauden aikana yhteensä 100 mitalia; 35 kultaa, 33 hopeaa ja 32
pronssia. Maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisähuipentumista ja
viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat kaikkiaan 48 eri urheilijalle.

17-v piiriottelu (HämSYn joukkue)

LeKi Yleisurheilun edustajat Parkanon piiriottelussa

· Nea Karppinen (400m aj 2. ja keihäs 8.)
· Leevi Keronen (3000m 2.)
· Venla Ranta (3000m 1.)

SAUL SM-kilpailut

SM-maantiejuoksut Jyväskylä

· Marko Luomi (M45 puolimaraton hopeaa)

SM-maastot Vöyri

· Marko Luomi (M45 6km 4.)

SM-viestit Kangasala

· Hannu Niemelä-Pekka Koskinen-Ami Juujärvi-Markku Lipponen
(M40 1000m viesti pronssia)

· Petri Kuusiniemi-Markku Lipponen-Marko Alanen-Ami Juujärvi
(M40 4x100m pronssia)

SM-maantiekymppi Tampere

· Jani Hiltunen (M35 10km 7.)
· Marko Luomi (M45 10km hopeaa)

SM heitto 5-ottelut Kangasala

· Hannu Niemelä (M40 5-ottelu 7.)

LeKi Yleisurheilun edustajat saavuttivat kauden aikana nuorten Suomen Aikuis-
urheiluliiton (SAUL) SM-kisoissa yhteensä neljä mitalia; kaksi hopeaa ja kaksi
pronssia.

SAUL SM-viestipronssia;
Markku Lipponen (vas.), Ami Juujärvi, Hannu Niemelä ja Pekka Koskinen.
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Kauden päätöstapahtuma

Yleisurheilukautta 2015-16 läpikäytiin 2.10.2016 Moision koululla pidetyssä
kauden päättäjäisjuhlassa. Kesän aikana tapahtumien buffetista päävastuun
kantanut Terhi Leppimaa oli tarjoiluineen paikalla. LeKi Yleisurheilu tarjosi
kakkukahvit Vattenfall Seuracupin voiton kunniaksi.

OmaSp -cupin eniten pisteitä keränneet sarjoittain

· T5 Lyydia Antinaho ja P5 Lauri Hakala
· T6 Minja Penttilä ja P6 Toivo Eleinen
· T7 Nanna Salovaara ja P7 Aatu Holstila
· T9 Iina Niemelä ja P9 Eerik Ruuti
· T11 Ella Noora Haapalehto ja P11 Saku Lehtonen
· T13 Kristiina Laitinen ja P13 Manu Mäenpää
· T15 Viola Pennanen ja P15 Leevi Lipponen

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

Sisulisäikäiset (9-15 v) piirinmestaruusmitalistit palkittiin Onewayn repuilla.
Kaikkiaan kauden maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, huipentumista ja
viesteistä LeKi Yleisurheilu saavutti yhteensä 100 mitalia, jotka jakaantuivat
kaikkiaan 48 eri urheilijalle.

LeKi-seuraennätysplaketteja ulkoratakaudelta jaettiin ikäluokkien virallisista
lajeista kaikkiaan 67 kappaletta. Eniten ennätyksiä tekivät nuorten/yleisissä
sarjoissa Santeri Kuusiniemi (M19-M) viidellä sekä sisulisäikäisistä Iina Niemelä
(T9) kahdeksalla 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 53.

Erityispalkintojen saajat ja myöntämisperusteet

Vuoden tulokas / Helmi Karjainen

Vuoden tulokkaana palkittava henkilö aloitti LeKi Yleisurheilun riveissä tämän
kevään maastokisoissa. Palkittava henkilö omasi hyvät perusominaisuudet ja
laittoi heti ensimmäisissä kisoissa kokeneemmat ja menestyneet maasto-
juoksijat tiukoille. Ennakkoluuloton meno jatkui sisulisämaastoissa ja tuloksena
oli heti ensi yrittämällä ja järkevän juoksun jälkeen mitalisija. Palkittava onkin
oma-aloitteinen ja fiksu, joista ominaisuuksista ei urheilussakaan ole haittaa.
Kesäkauden kisaosallistumisia haittaisivat jalkavaivat, mutta syyskaudella
mitaliputki jatkui sisulisähuipentumassa. Palkittava on kova vahvistus ja
osaltaan uusi helmi LeKin kestävyysjuoksujoukkueeseen. Aika näyttää kuinka
pitkälle innostus riittää!

Vuoden kehittyjä / Leevi Lipponen

Palkittava henkilö on kasvanut ja kehittynyt vuosien mittaan tasaisen varmasti.
Viime vuosien kehitys on nostanut palkittavan aivan piirin parhaimmistoon ja
tällä kaudella myös lähelle valtakunnan kärkeä. Palkittavan henkilön
bravuurina ovat heittolajit, mutta hän on monipuolinen sekä muutenkin aina
valmis urheilemaan joukkueen ja seuran puolesta. Näitä seuralle tärkeitä
kilpailuja ovat erityisesti viestikisat ja Vattenfall Seuracup, joissa palkittava on



26

ollut aina mukana. Palkittava nousi kauden aikana piirinmestariksi ja monin-
kertaiseksi pm-mitalistiksi. Myös henkilökohtainen SM-mitali oli lähellä. Tuo
mitali tuli sitten toisen lajin joukkuekilpailuista. Palkittavalla on mahdollisuudet
edetä urheilussa vaikka kuinka pitkälle, sillä tausta-asiat ovat kunnossa; koti-
joukoista kun löytyy aina aikaa, opastusta ja kannustusta. Tämän palkittavan
matkaa ja kehitystä on ollut yleisurheiluniilojen miellyttävä seurata!

Vuoden monitaiturit / Niia Niemelä ja Miika Niemelä

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 vuoden palkittavista Iina Niemelä keräsi tänäkin vuonna
eniten luokkasuorituksia, mutta ei siis toistamiseen voi tätä palkintoa saada.

Molemmat palkittavat ovat erittäin monipuolisia ja ennakkoluulottomia
kokeilemaan eri lajeja. Ansaittava titteli on nimensä veroinen, sillä sen
saadakseen pitää taitaa likipitäen kaikki lajit. Vuoden monitaiturityttöön
pätevät täsmälleen samat sanat kuin viime vuoden palkinnon saajaan eli
perustelut ovat identtiset eli kaikki lajit onnistuvat. Mutta ei ihme, sillä he
ovatkin sukua keskenään.

Vuoden monitaituripoika on myös aktiivinen ja monessa menossa mukana.
Omia ennätyksiä syntyi mukavasti ja tärkeissä kisoissa, kuten Vattenfall
Seuracupin finaalissa. Tämän nuoren kanssa keskustelu on myös antoisaa, sillä
joskus kuulee mieleenpainuvaa ja elämää suurempaa filosofiaa. Ja yllätys
yllätys; palkittava monitaituripoika on myös sukua edellä mainituille tytöille.
Vuoden monitaiturityttö on Niia Niemelä ja monitaituripoika Miika Niemelä,
molemmat 15 lajin luokkasuorituksilla.

Vuoden tiimipelaaja / Veera Rantala

Palkitsemiskriteerit eivät ole kyseisen palkinnon osalta juurikaan muuttuneet.
Seuran ja joukkueen kannalta tärkeitä ovat ne urheilijat, jotka lähtevät aina
mukaan ja tekevät sen mitä tarvitaan.

Palkittava urheilija on aina paikalla ja kaikessa mukana. Tällä kaudella
palkittava urheilija osallistui niin maastocupin ensimmäiseen kisaan kuin
viimeiseen maastoviestiin, ja siinä välissä aivan kaikkiin niin seuran omiin kuin
piirinmestaruuskisoihinkin. Palkittava on myös aina ensimmäisten joukossa
ilmoittautumassa mukaan viesteihin ja seuraotteluihin. Samaa asennetta
löytyy myös kotijoukoista, sillä sieltäkin löytyy aina apua tapahtumien
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järjestelyissä, toimitsijatehtävissä ja monessa muussa. Seuratoiminnan ideaa
toteutetaan siis parhaalla mahdollisella tavalla.

Palkittavalle ykkösasia harrastuksessa ei ole olla siellä tulosten kärkipäässä.
Bravuurilajiksi kauden aikana tuli kilpakävely, jossa palkittava onkin sitten
piirin kärkeä. Palkittavan sitkeä asenne ja ennakkoluuloton yrittäminen palki-
taan varmasti tulevaisuudessa yleisurheilussa. Vuoden tiimipelaajan palkinto
on seuralle todella tärkeä. Seura arvostaa erittäin paljon palkittavan aktiivi-
suutta, asennetta ja sitoutumista, joista iso kiitos näin myös koko perheelle.

Vuoden sisulisätyttö ja -poika / Jasmin Juujärvi, Johanna Ranta & Oskari Saari

Vuoden sisulisätytön ja -pojan palkinto on paitsi tämän kauden saavutuksista,
niin myös kaikista menneistä sisulisävuosista. Aikaisemmasta poiketen tänä
vuotta palkitaan kolme urheilijaa. Kaikki palkittavat ovat olleet mukana
pienestä pitäen sekä menestyneet sisulisäkisoissa lajeissaan hyvin. Lisäksi
palkittavat ovat olleet aina varmoja valintoja viestijoukkueisiin ja Vattenfall
Seuracupin kisoihin.

Toinen palkittava sisulisätyttö on ottelija-aineista. Hän on myös aktiivisesti
ollut mukana lajeissa, jotka eivät ihan mukavuusalueeseen kuulu. Lisäksi

palkittava on ollut tärkeä lenkki monessa viestijoukkueessa, myös vanhem-
missa ikäluokissa. Palkittava on rento kilpailija, sillä hän on isommissakin
kisoissa kuin kotonaan ja onnistuu aina hyvin.

Toinen palkittava sisulisätyttö on todellinen joukkuepelaaja, sillä hän hoitaa
tarvittaessa myös hankalat lajit. Esimerkiksi Vattenfall Seuracupin finaalilaji-
valikoima on laaja; pikajuoksusta seiväshypyn kautta aina kestävyysjuoksuun.
Mutta hänelle ensin tulee se joukkueen etu. Kauden viimeisessä maasto-
viestissä palkittava juoksi nilkka nyrjähtäneenä ja paketissa. Mutta hänelle se
oma etu tulee edelleenkin vasta joukkueen edun jälkeen.

Vuoden sisulisäpoika on osallistunut laajalla skaalalla vuosien aikana eri
lajeihin. Oma mieltymys on hyppylajeihin, joihin palkittavalla on kyllä
potentiaalia. Tulevaisuus näyttää kuinka pitkälle ja korkealle palkittava
ponnistaa. Jotenkin tuntuu siltä, että palkittavalla on sellaista sisäistä hiljaista
voimaa, joka vie pitkälle.

Seura kiittää kaikkia palkittavia huikeista sisulisävuosista ja hienosta
menestyksestä! Hyvää matkaa eteenpäin niin elämässä kuin urheilussa!
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Huomionosoitus Urheilun ystäviltä katsomosta / Pinja Kianta

Hakkarin kisakatsomossa yleisurheilua tarkalla silmällä seuraa paljon urheilun
ystäviä. Osa heistä tekee taustalla työtä, jonka tuloksista jaetaan huomion-
osoituksia seuran lahjakkaille urheilijoille. Toiveena oli, että tässä tilaisuudessa
huomionosoitus annetaan 15-sarjan urheilijalle.

Huomionosoituksen saaja on ollut monipuolinen menestyjä pienestä pitäen.
Yleisurheilussa parhaat meriitit ovat heittolajeissa, joista kaikki välineet sopivat
käteen. Nuori urheilija on ollut aina ikäluokkansa kärkeä, josta osoituksena
tänä vuonna ensimmäisistä SM-kisoista otettu henkilökohtainen pronssimitali
sekä joukkuekulta. Elämä ja myös urheilu ovat sekä myötä- että vastamäkeä.
Huomionosoituksen saaja on tällä kaudella hyvä esimerkki ”vaikeuksien kautta
voittoon” asenteesta.

Huomionosoitus: Vattenfall Seuracupin pistelinko / Eerika Reunanen

Huomionosoitus tulee kymmenen vuoden Vattenfall Seuracup-urasta. Tämä
urheilija on ollut 8-vuotiaasta lähtien finaalijoukkueessa, joista yhdeksän
viimeistä vuotta finaalin LeKi-edustaja. Kun mukaan lasketaan myös
alkukilpailut, niin vuosien aikana edustuksia on tullut lähes 30 Seuracup-
kisassa.  Huomionosituksen saaja on ollut paraatipaikalla mukana ja vahvasti
vaikuttamassa seuran viiteen finaalivoittoon. Urheilijalla on kaikista finaaleista
kaksi lajivoittoa sekä viisi muuta palkintopallisijaa, ja huonoin henkilökohtainen
sijoitus on ollut viides. Varsinainen lekiläinen pistelinko on siis kyseessä!
Viimeinen Seuracup finaali päättyi joukkueen kapteenina mestaruuteen. Suuri
kiitos näistä pisterikkaista vuosista, Vattenfall Seuracupin kisa-asu voidaan nyt
hyvillä mielin jäädyttää!
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Huomionosoitus: Vattenfall Seuracupin Voitto Onninen –kannustuspalkinto /
Elli Kalela

Huomionosoitus tulee aktiivisesta osallistumisesta kauden Vattenfall Seura-
cupin kisoihin. Huomionosoituksen saaja edusti seuraamme voitokkaassa
finaalikisassa ja suoriutui siellä myös hienosti. Lisäksi hän oli viestijouk-
kueemme jäsen Suomi-Ruotsi maaottelun aikana käydyssä 8x200m viestissä.
Toivottavasti upea Vattenfall finaalipäivä on jäänyt elämään hienona muistona
tältä kaudelta!

Huomionosoitus: Vuosien vapaaehtoistyö / Terhi Leppimaa & Arja Koskinen

Seuratoiminta yleisurheilussa pyörii valtaosin aktiivisten vapaaehtoisesti
toimivien ihmisten avulla. Ilman heitä ei homma toimi ja kaikkien panos on
tärkeä. Mutta aikansa kutakin ja uusia tekijöitä tarvitaan. Nyt onkin roolin
ottamisen mahdollisuus ja isot piikkarit täytettävinä, kun kaksi merkittävää
taustavoimaa on jättäytymässä pois.

Nämä kaksi henkilöä ovat olleet tuttu näky monien vuosien aikana kaikille
Hakkarin kisoissa kävijöille. Yleisurheilukisa ei ole mikään kisa ilman kunnon
puffettia. LeKin puffetti onkin piirin valioluokkaa ja ne muurinpohjaletut ovat

tunnettuja yli piirirajojen. Toinen huomionosoituksen saajista on vuosia
organisoinut koko kisapuffetin toiminnan. Toinen taas on aina paistamassa
niitä lettuja, jotka moni varmaan nytkin mielessään maistaa. Molempia
yhdistää lisäksi se, että he ovat myös tuottaneet upeita urheilijoita seuralle!

Kiitos näistä maukkaista vuosista! Jätetään kuitenkin toivo itämään tunnetun
filosofin Nuuskamuikkusen sanoin: Joskus pitää lähteä, jotta voi palata.

Vuoden juniorivalmentaja / Ilari Hannikainen

Palkittava henkilö on nuoresta iästään huolimatta ollut LeKin yleisurheilu-
toiminnassa mukana pitkään. Palkittava urheili ensin LeKi-väreissä ja on sen
jälkeen toiminut ohjaajana, toimitsijana sekä myös valmennusryhmien
urheilijoiden apuna.  Palkittava pistää itsensä likoon, on innostava osaaja ja
täyttää annetut Nuori Suomi kriteerit helposti. Myös huumorintajua löytyy ja se
huumori onkin aivan omaa luokkaansa! Erityisosaaminen löytyy punttien
parista, sillä hän on tarkkasilmäinen opastaja. Palkittavalla onkin paljon
annettavaa punttisalilla urheilijoillemme myös jatkossa.  Seura kiittää palkit-
tavaa hyvästä meiningistä ja kannustaa kehittymään sekä kouluttautumaan
yhä syvemmälle valmennuksen saloihin! Osaamiselle kun olisi aina käyttöä.  Ja
voima se on mikä jyllää!
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Vuoden seuratyöntekijä / Hannu Niemelä

Palkittava henkilö perheineen ilmestyi Hakkarin kentälle joitakin vuosia sitten.
Aika pian ilmeni, että tuolla porukalla on paljon annettavaa seuratoimintaan.
Lapset urheilivat monipuolisesti ja aikuiset eivät pelänneet tarttua toimeen.
Vastuuta otettiin, sitä myös annettiin ja palkittava huomasikin pian olevansa
johtokunnassa sekä kädet oikein kunnolla savessa.

Toimenkuva on laajentunut ja viime kausina palkittava on tehnyt kilpailu-
vastaavana ison työn kisatapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän
on kisoissa aina ensimmäisenä paikalla ja viimeisten joukossa lähdössä.
Palkittava on rauhallisuuden perikuva, jämpti ja ahkera toimija. Monen mieli
on saattanut heltyä auttamiseen, kun palkittava on lähestynyt kauniin
kohteliaalla kysymyksellä: "Mitäs sanot, ehtisitkö hoitamaan…" Mutta
tästähän seuratoiminnassa on pohjimmiltaan kyse, eli on osattava olla
ihmisten kanssa. Palkittava ehtii lisäksi itsekin urheilemaan ja ihan SM-tasolla,
sillä hän on aikuisurheilija! Kaikki lajit onnistuu ja osallistuminen on ollut SM-
kisoihin aktiivista tälläkin kaudella. Ja sokerina pohjalla, palkittavan lapset ovat
innokkaita, aktiivisia ja lahjakkaita yleisurheilijoita! Ei huono, sanoisi Uotisen
Jorma palkittavasta ja hänen koko perheestä!

Vuoden sisulisäurheilija / Tomy Nurmesniemi

Palkittava on koko sisulisäaikansa ollut ikäluokkansa parhaimmistoa. Palkit-
tava on lahjakas pika- ja aitajuoksija, mutta myös kenttälajit sujuvat. Olisiko
ura ottelijana edessä? Toisaalta palkittavan itseluottamus, urheilullisuus ja
muut ominaisuudet mahdollistaisivat menestymisen muissakin urheilulajeissa,
mutta toivottavasti saamme pitää hänet yleisurheilun parissa. Palkittava oli
kauden aikana isossa roolissa myös seuran SM-viestimenestyksessä. Urheilijan
päätä ei huimannut kisailla useampi vuosi vanhempien seurassa. Ja miksi olisi,
sillä vauhti niissäkin kisoissa riitti. Palkittava on kaksissa ikäluokkansa SM-
kisoissa ollut lähellä mitalisijoja. Mutta ei murhetta, sillä mitalien aika on
tulevaisuudessa, mikäli kehitys jatkuu samanlaisena. Viimeisenä sisulisä-
vuotenaan palkittava putsasi pöydän myös pm-kisoissa ja oli isossa roolissa
Vattenfall Seuracupin voitossa. Seura kiittää urheilijaa ja taustajoukkoja
monista huikeista hetkistä ja toivottaa hyvää matkaa kohti nuorten sarjoja!
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Erityishuomio: Vuoden sykähdyttävin hetki / Klaara Leponiemi ja Kalevan
Kisojen 10000m 4. sija

Urheilussa sykähdyttävään hetkeen liittyy onnistumisen lisäksi usein myös
yllätyksellisyyttä. Tällaisia hetkiä saimme todistaa kesän Kalevan Kisoissa
Oulussa niin paikan päällä kuin televisionkin ääressä.

Vuosikymmenten tauon jälkeen koitti penkkiurheiluniiloille hetki, kun LeKi-
väreissä kilpaillut urheilija taisteli Kalevan Kisoissa ratamatkoilla mitaleista.
Hellekelissä käydyssä naisten kympin kisassa rataa kiersi sinnikäs ja
periksiantamaton nuori urheilija. Hurjan taistelun jälkeen tuloksena oli neljäs
sija yleisen sarjan SM-kisoissa. Varmasti monessa tv-kisakatsomossa tunnelma
oli korkealla kun kilpailijat saapuivat maaliin. Sykähdyttävä ja huikea suoritus
urheilijalta! Isona palkintona tuosta juoksusta olisi ollut valinta Suomi-Ruotsi
maaotteluun, mutta harmillisesti jalkavamma esti tuon kisajuoksun. Ratinan
maaottelu käytiin juuri samana viikonloppuna kun urheilija täytti 18 vuotta.
Syntymäpäivänsä kunniaksi urheilija kävikin sitten hiihtämässä Jämin
hiihtoputkessa! Urheilu kun saa palkittavan aina vaan iloiseksi!

Erityishuomio: Suomen ennätys / Santeri Kuusiniemi

Kesällä LeKin yleisurheiluväki sai nauttia harvinaista herkkua, kun seuran
urheilija kirjautti nimiinsä Suomen ennätyksen. Vaikka laji, 150m, on epä-
virallinen, niin saavutus on kuitenkin osoitus kovasta suorituksesta.

Palkittavan pikajuoksijan kehitys on ollut hurjaa ja menestys ikäluokkansa SM-
kisoissa viimeisen reilun vuoden aikana vastustamatonta. Urheilija kun on
suorastaan liekeissä isoissa kisoissa ottaen kauden aikana ikäluokkansa kolme
Suomen mestaruutta. Lempäälän 150v juhlavuonna saimme nauttia kyseisen
juoksijan vauhdista juurikin 150m matkalla kotikentällä Hakkarissa. Vielä silloin
ei Suomen ennätys syntynyt, mutta Paavo Nurmi Stadionin Mondolla sitten
tärähti ja 18- sekä 19-vuotiaiden SE-lukemat kirjattiin lukemiin 16.01. Huikea
tulos!

Vuoden urheilija / Matias Mustonen

Tällä kaudella urheilijoiden taso ja urheilumenestys oli jälleen kovaa luokkaa.
Vuoden urheilijan valintaan vaadittiin suuret meriitit ja valinta useiden hyvien
urheilijoiden joukosta oli vaikea.
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Palkittava urheilija on seuran oma kasvatti ja ollut aivan nuorimmista sarjoista
lähtien mukana yleisurheilussa. Varsin aikaisessa vaiheessa oli selvää mistä
lajista tulee urheilijan päälaji, sillä tulokset olivat seuraennätysluokkaa jo
nuoresta pitäen. Lopullisesti seurahistoriaan urheilija pääsi hallikaudella
helmikuussa ylittäessään lajinsa haamurajan ensimmäisenä LeKin yleis-
urheilijana. Urheilija on määrätietoinen ja lähes rajattomalla itsevarmuudella
varustettu, joten odotukset ovat kirjaimellisestikin korkealla.

Kuluneen kauden aikana palkittava urheilija nousi pysyvästi uudelle tulos-
tasolle. Yleisen sarjan hallikauden SM-kisoissa sijoitus oli lupaavasti kuudes.
Oman ikäluokan kisoista tuli niin sisällä kuin ulkona SM-hopeaa. Kalevan
Kisoissa suoritusvarmuus jatkui ja urheilija eteni karsinnasta finaaliin, ollen
siellä mainiosti pistesijalla kahdeksas. Menestys oman ikäluokan kisoissa toi
myös maaotteluedustuksen ja Pohjoismaiden mestaruuskisamatkan Islantiin,
jossa sijoitus oli kuudes. Päättynyt kausi toi palkittavalle useita uusia
kokemuksia, joista on hyvä ammentaa voimia uuteen kauteen. Urheilijan
valmentaja pitää lopusta kyllä varmasti huolen osaavalla, järkevällä ja
ammattimaisella otteella. Menestysreseptin ainekset ovat olemassa!

HämSYn palkitsemiset

Perinteinen Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n yleisurheilukauden 2016 palkit-
semistilaisuus järjestettiin 24.11.2016 Tampereella.

Tilaisuudessa palkittiin

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

nuorisotoimintaseura
· Parhaat Kunniakierros –kerääjät ja –seurat
· Sarjojen parhaat
· Aluemestaruuskilpailujen 19-sarjan parhaat tulokset
· HämSYn seuraliigan parhaat

Lempäälän Kisa Yleisurheilun palkitut urheilijat

· Santeri Kuusiniemi (Suomen mestari, arvokilpailuedustaja ja alue-
mestaruuskilpailujen pikajuoksujen paras)

· Matias Mustonen (arvokilpailuedustaja)

Lisäksi Lempäälän Kisa Yleisurheilu oli HämSYn seuraliigan kolmas.

Muut palkitsemiset ja huomionosoitukset

Kalle Kaiharin Tukisäätiön stipendit saivat seuran esityksen ja haun perusteella
Santeri Kuusiniemi, Matias Mustonen ja Markus Kyrölä. Palkitsemistilaisuus oli
keväällä 2016.



Varainhankinta ja talkootyö
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Toimintakauden varainhankinta toteutettiin pääasiassa urheiluun liittyvien
toimintojen sekä muun perinteisen talkootyön avulla.

Urheiluun liittyvät varainhankintakeinot

· Urheilukoulu ja valmennustoiminta
· Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta
· Kilpailujen sponsorointi ja kausijulkaisun mainosmyynti

Muuhun talkootyöhön liittyvät varainhankintakeinot

· Joulukuusimyyjäiset

Urheilukoulu ja valmennustoiminta

Seuran suurin tulonlähde oli yleisurheilukoulu- ja valmennustoiminta. Yleis-
urheilukoulua järjestettiin sekä kesä- että talvikaudella. Urheilukoulu-
toimintaan osallistumisesta peritään vuosittain päätettävä kausimaksu, jonka
suuruus riippuu järjestettävien harjoituskertojen määrästä.

Valmennustoiminnassa sovitaan erilliset urheilijavalmentajasopimukset, jossa
määritellään myös valmennusmaksujen suuruus.

Urheilukoulua järjestetään sekä kesä- että talvikaudella.

Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta

Kevään ja kesän aikana järjestettiin Hakkarissa 12 erillistä kilpailutapahtumaa,
jotka olivat lekiläisille ilmaisia. Viikkokisat, Lempäälän kunnanmestaruuskisat ja
Vattenfall Seuracupin osakilpailu olivat ulkopuolisille urheilijoille maksullisia.

Kilpailujen yhteydessä oli aina kioskitoimintaa, josta vastasi Terhi Leppimaa
apureineen.

Yhteistyöhankkeet 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

Joulukuusimyyjäiset

Seura sai jälleen varainhankintatuloa joulukuusimyyjäisistä. Jouluksi 2015
myydyt kuuset olivat pääsääntöisesti kaikki kasvatettuja. Kuusia myytiin
Kuokkalan Nesteellä, Kuljun Kartanolla ja Liikuntaparkissa. Myynti toteutettiin
täysin talkoovoimin useiden päivien aikana ennen joulua.



Seuran hallinto
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Seuran kokoukset

Toimintakauden aikana seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin
30.11.2015 ja kevätkokous 4.4.2016.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenet

· puheenjohtaja Markku Ruonavaara
· varapuheenjohtaja Pasi Kivelä
· sihteeri Marjo-Riitta Suonpää
· talousvastaava Kristiina Heinonen
· valmennusvastaava Veli-Matti Ranta
· urheilukouluvastaava Markku Lipponen
· urheilukouluvastaava (alle 9-vuotiaat) Minna Rajamäki
· kilpailuvastaava Hannu Niemelä
· viestintävastaava Timo Reunanen
· nuorisopäällikkö Virpi Lipponen (huhtikuu-lokakuu 2016)

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa.

Nuorisopäällikkö Virpi Lipponen

Työntekijät

Seura palkkasi 6 kk työsuhteeseen nuorisopäälliköksi Virpi Lipposen. Lempää-
län Kehitys Oy:n kesätyötuen avulla palkattiin Laura Lehtikuusi.

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 jäsenenä sekä seurapalvelutoimikunnan puheen-
johtajana ja Matti Närhi oli valmennus-valiokunnan jäsen.

Hankkeet ja avustukset

Seura sai Lempäälän kunnalta yleisavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön
liikunta-avustusta ei ollut vielä mahdollista hakea. Urheiluopistosäätiö myönsi
avustuksen leirin järjestämiseen Pajulahden urheiluopistolla. Lempäälän
Kehitys myönsi avustuksen nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen.

Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa

Yleisurheilujaosto vastasi Lempäälän kunnan maastojuoksujen 18.5.2016 sekä
yleisurheilumestaruuskisojen järjestelyistä 25.8.2016. Lempäälän Kisa Yleis-
urheilu ry oli mukana Hakkarin liikunta-alueen kehittämisen työryhmässä.

Muut yhteistyösopimukset

Seuralla oli yhteistyösopimus toimintakaudella urheiluasujen toimittamisesta
Noname Oy:n kanssa. Urheilijoiden lääkäripalvelujen osalta sopimus oli
Lääkärikeskus Koskiklinikka / Sporttiklinikan kanssa.


