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Talvikausi 2017-2018 

Urheilukoulu pidettiin syyskaudella 18.9.-8.12.2017 ja kevätkaudella 8.1.-
20.4.2018 välisenä aikana. Ryhmissä oli yhteensä 117 osallistujaa (Vihreät 
16, Keltaiset 34, Oranssit 19, Siniset 24, Punaiset 19, pienryhmät 5). Aikui-
nen-lapsi -ryhmää ei toteutettu (12 ilmoittautunutta). 

Vihreät (2012), Keltaiset (2010-2011) ja Oranssit (2008-2009)  

Ryhmät harjoittelivat Lempoisissa kerran viikossa maanantaisin ja keskiviik-
koisin. Lisäksi sekä syys- että kevätkaudella järjestettiin 2-3 tunnin leiripäivä 
Liikuntaparkissa. 

Vihreiden maanantairyhmässä vastuuohjaajana toimi Johanna Tuominen 
apunaan Michaela Jokiniemi, keskiviikkoryhmää ohjasi Ninna Varjus. 

Keltaisten maanantairyhmässä vastuuohjaajana oli Tiina Amberla ja apuoh-
jaajana Ronja Mäkelä. Keskiviikkona keltaisten ryhmän vastuuohjaaja oli 
Johanna Tuominen ja apuohjaaja Ella Laitinen. 

Oranssissa ryhmässä ohjaajina toimivat Stiina Kaarineva, Tomi Ukkonen ja 
Jarkko Salo. 

Tuuraajina toimivat maanantaisin Jarkko Salo, Tomi Ukkonen, Jani Siitonen 
ja Juuso Petäjäsuo. Keskiviikkoisin mukana olivat Markku Lipponen, Juuso 
Petäjäsuo, Minna Rajamäki, Mirva Ikola, Stiina Kaarineva ja Jouko Huttunen. 

Siniset (2006-2007) ja Punaiset (->2005)  

Ryhmät harjoittelivat Lempoisissa kaksi kertaa viikossa maanantaisin, keski-
viikkoisin ja torstaisin. Lisäksi sekä syys- että kevätkaudella järjestettiin kol-
men tunnin leiripäivä Liikuntaparkissa. 

Ohjaajina Sinisessä ryhmässä toimivat Juuso Petäjäsuo, Johanna Tuomi-
nen, Kirsi Mänty ja Kati Kopperoinen. Punaisessa ryhmässä ohjauksesta 
vastasi Johanna Tuominen. Kiertävästä ohjauksesta vastasivat Jarkko 
Salo, Markku Lipponen, Johanna Tuominen ja Juuso Petäjäsuo. 

Kesäkausi 2018 

Kesän urheilukoulu aloitettiin Hakkarin urheilukentällä 8.5.2018. Huhti-
toukokuussa, 26.4.-17.5.2018, järjestettiin Hakkarin maastossa kolmen 
juoksutapahtuman Aito Säästöpankki -maastojuoksucup. Kisasarjaan 
osallistui edellisvuosien tapaan paljon kilpailijoita, ja kaikki vähintään 
kahteen osakilpailuun osallistuneet palkittiin viimeisessä osakilpailussa. 
Viimeisen osakilpailun yhteydessä ratkottiin myös kunnan maastojuok-
sumestaruudet.  
 
Urheilukoulua järjestettiin kesäkaudella 8.5.-7.8.2018 välisenä aikana ja 
siellä oli osallistujia noin 300. Kesäkaudella oli kuusi ryhmää ja harjoituk-
sia oli nuorimmilla lapsilla kerran viikossa tiistaisin 1h/kerta ja isommilla 
tiistaisin ja torstaisin 1,5h/kerta. Torstain harjoitukset olivat ns. laji-iltoja, 
keskittyen muutamiin lajeihin illan aikana. Lisäksi maanantaisin oli mah-
dollista osallistua päivätreeneihin koulujen loma-aikana. 

Aikuinen-lapsi –ryhmä 

Aikuinen-lapsi –ryhmässä oli vastuuohjaajana Anu Mäkelä sekä ohjaajina 
Ronja Mäkelä ja Rebekka Nurmi. Ryhmässä harjoitteli kesän aikana 70 
vanhempi –lapsi paria. Lapset olivat iältään 3-4 -vuotiaita. 

Vihreä ryhmä 

Vihreässä ryhmässä (2013-syntyneet) oli kesän aikana 37 lasta. Ryhmän 
vastuuohjaaja oli Venla Ranta. Ryhmässä ohjaajina toimivat Virpi Salmi, 
Heidi Viinikka, Satu Niinimäki, Johanna Ranta, Kristiina Laitinen, Inka Am-
berla sekä Elina Rantala. 
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Keltainen ryhmä 

Keltaisessa ryhmässä (2011-2012 –syntyneet) oli mukana kesän aikana 54 
tyttöä ja 38 poikaa. 

Keltaisessa ryhmässä ohjaajina toimivat Eevi Paavola, Pauliina Eleinen, 
Jasmin Juujärvi, Miia Valtanen, Maria Laitila, Leevi Lipponen, Oskari Saa-
ri, Elina Rantala ja Teemu Aalto. Ryhmän vastuuohjaajana toimi Johanna 
Tuominen. 

Oranssi ryhmä 

Oranssissa ryhmässä (2009-2010 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana 46. 
Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Ryhmän vastuuohjaajia 
olivat Minna Rajamäki ja Tuija Ranta, ohjaajina toimivat Pauliina Eleinen, 
Marika Kuusjärvi, Anita Huhtala, Johanna Ranta, Oskari Saari ja Eevi Paa-
vola. 

Sininen ryhmä 

Sinisessä ryhmässä (2007-2008 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana 27. Ryh-
mällä oli harjoituksia sekä tiistaisin että torstaisin. Vastuuohjaajana oli Juu-
so Petäjäsuo ja muina ohjaajina Kati Kopperoinen, Maria Laitila, Venla Ran-
ta ja Jasmin Juujärvi.  

Punainen ryhmä 

Punaisessa ryhmässä (->2006-syntyneet) oli kesällä mukana 21 urheilijaa. 
Ryhmällä oli harjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Punaisessa ryhmässä ohjaa-
jina olivat vastuuohjaaja Johanna Tuomisen lisäksi Leevi Lipponen ja Kirsi 
Mänty. 

Pienryhmät 

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

Yhteiset tapahtumat 

Koko perheen yhteisinä tapahtumina järjestettiin Cooperin testi 23.8.2018, 
jossa mukana oli 32 juoksijaa sekä urheilukoulun päätöstilaisuus kentällä 
7.8.2018, jossa ohjelmassa oli erilaisia toimintarasteja sekä urheilukoululai-
sille että vanhemmille.  

Cooperin testissä kaikki saivat samana ajan, 12 minuuttia!  
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LeKi Yleisurheilun valmennustoiminta tarkoittaa pääasiassa 15v henkilökoh-
taisiin SM-kisoihin osallistuvien ja sitä vanhempien nuorten yleisurheiluhar-
joittelua ja kilpailua. 

 

Urheilijat ja valmentajat 

Sopimusurheilijat / henkilökohtaiset valmentajat 

 Leevi Keronen, Venla Ranta / Veli-Matti Ranta 

 Aleksi Kivelä / Pasi Kivelä 

 Matias Mustonen / Pekka Koskinen 

 Leevi Lipponen / Markku Lipponen 

 Santeri Kuusiniemi, Eerika Reunanen / Janne Viitala 

 Emilia Kilpinen / Jukka Kilpinen 

 Manu Mäenpää / Pasi Mäenpää 

 Klaara Leponiemi 

 Juuso Petäjäsuon ja Jasmin Juujärven (Matti Liimatainen) ja Pinja 
Kiannan (Petteri Piironen) valmentajat olivat seuran  
ulkopuolelta 
 

Muut valmentajat 

 Raimo Lehtinen / voimavalmennus 
 

 

 

 

 

 

Nuorisovalmennusryhmät 

Nuorisovalmennusryhmät toimivat jälleen läpi vuoden. Pääasiassa ryhminä 
toimivat heittoryhmä, pika- ja aitajuoksijoiden ryhmä, kestävyysjuoksijoiden 
ryhmä sekä monipuolisuusryhmä. Ryhmät harjoittelivat oman ryhmän vetä-
jien suunnittelemien ohjelmien mukaisesti osaksi seuran valmennusryhmi-
en vuoroilla. 

Nuorisovalmennusryhmien vetäjät 

 Heittoryhmä / Matti Närhi 

 Kestävyysjuoksuryhmä / Veli-Matti Ranta 

 Pika- ja aitajuoksuryhmä / Janne Viitala 

 Monipuolisuusryhmä / Markku Lipponen 

Lempoisten juoksusuoran kuulatreenejä; vuorossa Ella Ala-Lahti. 
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Yhteisharjoitukset 

Sopimusurheilijat harjoittelivat henkilökohtaisten valmentajien ohjaukses-
sa. Valmennusryhmälle varattuja salivuoroja oli talvikaudella kolme kertaa 
viikossa; Hakkarin punttisalivuoro kaksi kertaa ja Kuljun koulun sali kerran. 
Lisäksi käytössä oli Lempoisten hallin juoksusuora, jossa harjoittelu jatkui 
ryhmittäin eri ajankohtina vetäjien mukaan ohjelmoiden. 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 2018. Leirillä mukana oli myös nuoriso-
valmennusryhmän urheilijoita. 

 

 

 

 

 

 

 

Testaustoiminta 

Harjoituskaudella 2017-2018 jatkettiin säännöllistä testaustoimintaa yhdes-
sä Varalan Urheiluopiston kanssa. Testi pidettiin joulukuussa 2017, touko-
kuun testi jätettiin tällä kertaa välistä. Testeissä mitattiin nuorille tärkeitä 
fyysisiä ominaisuuksia. 

 

Piirin, alueen ja liiton leirit 

Talvikauden harjoittelua rytmittivät piirileiritys, alueellinen nuorten maa-
joukkueleiritys ja liiton leirit. Piirileiritykseen saivat hakea A-luokan tehneet 
urheilijat, alueelliseen nuorten maajoukkueleiritykseen urheilijat kutsuttiin 
tason mukaan, kuten myös nuorten maajoukkueleiritykseen. Leiriryhmissä 
(NMJ, ANMJ sekä piirileiritys) oli kaudella 2017-18 mukana lukuisa joukko 
LeKi YU:n urheilijoita. 

  



 

9 
 

  

Kilpailutoiminta 

9 



 

10 
 

Aito Säästöpankki –maastocup 

LeKi Yleisurheilu järjesti kolme osakilpailua käsittäneen Aito Säästöpankki –
maastojuoksucupin (26.4., 3.5. ja 17.5.). Jokaiseen osakilpailuun osallistui 
hieman yli 100 kilpailijaa. Viimeisessä ja samalla kunnanmestaruusmaasto-
kisoina toimineessa osakilpailussa jaettiin Lempäälän kunnanmestaruusmi-
talit kunkin sarjan kolmelle parhaalle lempääläläiselle. Lisäksi jaettiin Aito 
Säästöpankki –maastocupin osallistumispalkinnot aktiivisesti osallistuneille. 

 
Lempäälän yhteisöpalvelupäällikkö Erkki Häkli  
jakoi mestaruusmitalit tuttuun tapaan.        

HämSY:n pm-sisulisämaastot 

Hämeen piirin sisulisäikäisten maastojuoksumestaruudet ratkottiin tänä 
keväänä helatorstaina 10.5.2018 kotikentällä Hakkarissa. Juoksijat ja kisavä-
ki saivat nauttia lämpimästä säästä. Kokenut kisajärjestäjä suoriutui jälleen 
urakasta kiitettävästi.  

Osallistujamäärä oli viimevuotisella tasolla eli noin 350 kilpailijaa. Pyrinnöllä 
oli selkeästi suurimmat massat mukana. LeKi Yleisurheilun joukkueessa 
juoksi kaikkiaan 32 edustajaa. Osallistujamäärää harmillisesti verotti sairas-
telut, joiden vuoksi moni kova tekijä joutui jäämään pois.  

LeKin joukkue urheili perinteiseen tapaan upeasti, kun tuloksena oli 13 mi-
talia. Mitaleista viisi oli mestaruuksia, kuusi hopeista sekä kaksi pronssista. 
Mitalimittarilla LeKi Yleisurheilulla oli kisojen toiseksi paras joukkue! Kisa-
meiningillä mitaten kotijoukkue oli luonnollisesti paras! 

 

Koululiikuntaliiton (KLL) valtakunnalliset maastojuoksut 

KLL:n maastojuoksut järjestettiin 23.5.2018 Lempäälässä. LeKi Yleisurheilun 
kisaorganisaatio suoriutui tapahtumasta jälleen kiitettävästi, sillä Hakkarin 
puitteet ovat maastojuoksuille mitä parhaimmat ja vastuuhenkilöt kokenei-
ta. Lempäälän kunta toimi yhteistyökumppanina ruokailun järjestämisessä. 
Lisäksi iso joukko Lempäälän lukion oppilaita Jarmo Lehtisen johdolla osal-
listui tapahtuman markkinointiin sekä järjestelytehtäviin itse kisapaikalla. 
Ajanotosta huolehti edellisen vuoden tapaan Timo Kokko (Kokkens).  

Itse urheilupuolella myös LeKi Yleisurheilun urheilijat menestyivät, kun Nora 
Kytäjä otti voiton T14-sarjassa. Kaikkiaan osallistujia kisoissa oli 340. 
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KLL-maastojen tunnelmassa mukana myös Jarkko Järvenpää! 

 

Osuuspankin Hippokisat 

Tänä vuonna Osuuspankin Hippo-kisat houkutteli ennätysmäärän osallistu-
jia Hakkarin kentälle. Aurinkoisessa säässä yli 350 lasta kilpaili 3-11-
vuotiaiden sarjoissa. Liikunnan riemua nähtiin, kun nuorimmat kisasivat 
juoksussa ja pallonheitossa sekä vanhemmat juoksussa ja pituushypyssä.  

Kaikki osallistujat palkittiin Hippo-mitalilla ja pillimehulla. Myös Henri Hippo 
oli totuttuun tapaan paikan päällä kannustamassa lapsia. Hippo-kisat järjes-
tettiin nyt kuudentena kesänä peräkkäin Hakkarissa. 

 
Hippokisojen vilinää Hakkarin ”vanhalla” kentällä. 

 

Piirikunnalliset viikkokisat 

Kesällä 2018 Hakkarissa ei järjestetty yhtään viikkokilpailua, koska kilpailui-
den anomisajankohtana meillä oli tieto urheilukentän olevan kesällä re-
montissa. Sen sijaan olimme mukana organisoimassa lähialueen seurojen 
kanssa kuuden kilpailun ”Kesäliigaa”. Seuramme urheilijat saivat osallistua 
ilmaiseksi kilpailuihin, kunhan seurastamme tuli myös toimitsijoita. LeKi-
osanottajia palkittiin aktiivisuuden mukaan kauden päätöstapahtumassa. 
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Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut 

Hakkarin nykyisen urheilukentän kenties viimeisinä yleisurheilukilpailuina 
järjestettiin Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut. Kunnanmestaruuskisat 
olivat avoimet ja niihin osallistuikin Lempäälän kunnan omien urheilijoiden 
lisäksi muiden paikkakuntien ja seurojen urheilijoita yhteensä 110. Mesta-
ruusmitalit Lempäälän urheilijoille jakoi palvelupäällikkö Elisa Laakso.  

Kilpailun viimeisessä lajissa, miesten 3000 metrillä, tehtiin vanhalla kentäl-
lä (toivottavasti) viimeinen seuraennätys. Leevi Keronen rikkoi M19- M22- 
sarjojen LeKi-ennätykset, jotka olivat Iiro Niskasen nimissä ja 15 vuoden ja 
yhden päivän vanhoja! 

 

HämSY:n pm-sisulisämaastoviesti 

Hämeen piirin sisulisäikäisten maastojuoksuviestimestaruus ratkottiin 
26.9.2018 kotikentällä Hakkarissa. Juoksijat ja kisaväki saivat nauttia jännit-
tävästä kilpailusta. Vilskettä oli vaihtoalueella ja maastossakin, koska kisaan 
osallistui 19 joukkuetta, kussakin 8 urheilijaa.  

Kärkijoukkueet kamppailivat tasaisesti kisan alkupuolella, lopussa kuitenkin 
järjestävän seuran LeKi Yleisurheilun ykkösjoukkue tuli selkeänä voittajana 
maaliin. Toiseksi tuli Tampereen Pyrinnön ykkösjoukkue ja kolmantena 
maaliin saapui LeKi Yleisurheilun kakkosjoukkue jääden vain niukasti hope-
asta. LeKi Yleisurheilun kolmosjoukkue ei ihan saavuttanut neljänneksi tul-
lutta Tammelan Ryskeen joukkuetta. Kokenut kisajärjestäjä suoriutui jälleen 
urakasta kiitettävästi. 

Palkintojenjaosssa oli kaksi LeKi Yleisurheilun joukkuetta! 

 

Yhteenveto / kilpailukalenteri 

26.4.2018 / Aito Säästöpankki – maastojuoksucup I  
3.5.2018 / Aito Säästöpankki – maastojuoksucup II 
10.5.2018 / HämSY:n pm-sisulisämaastot 
17.5.2018 / Aito Säästöpankki – maastojuoksucup III / Lempäälän kunnan-
maastojuoksumestaruus 
23.5.2018 / Valtakunnalliset KLL-maastot 
12.6.2018 / Osuuspankin Hippokisat 
16.8.2018 / Lempäälän kunnanmestaruuskilpailu 
26.9.2018 / HämSY:n pm-sisulisämaastoviesti
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HämSY:n halliseuraottelu 

LeKi Yleisurheilua edusti 18 urheilijan joukkue 16.12.2017 käydyssä Häm-
SY:n halliseuraottelussa Pirkkahallissa. Seuraottelu koostui 11-, 13- 15- ja 17 
–vuotiaiden tyttöjen ja poikien lajeista sekä sukkulaviesteistä. Kaikkiaan 
yhdeksän seuraa osallistui seuraotteluun. LeKi oli seuraottelun viides. 

Halliseuraottelun 2018 loppupisteet 

1. Tampereen Pyrintö 964 
2. Hämeenlinnan Tarmo 683 
3. Ikaalisten Urheilijat 524 
4. Tampereen Urheilijat -38 450 
5. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 357 
6. Viialan Valtti 315 
7. Tammelan Ryske 146 
8. Forssan Salama 331 
9. Nokian Urheilijat 25 

 
Halliseuraottelun tyttöjen sukkulaviestijoukkue! 

Seuracup 

Perinteinen ja valtakunnallinen Seuracup kisattiin 21. kerran. Seuracupin 
ensimmäinen osakilpailu on useana vuonna käyty Lempäälässä, mutta kiso-
ja ei voitu hakea alkavaksi luvatun kenttäremontin vuoksi. Näin ollen kisa 
käytiin 26.6.2018 Forssassa, jossa Hämeen piirin ykkösdivisioonan seuroja 
mukana oli kuusi. 

LeKin osalta Seuracup alkoi vieraskentästä huolimatta jälleen erinomaisesti; 
sijoitus oli toinen Tampereen Pyrinnön jälkeen. Pisteitä LeKi-joukkue keräsi 
yhteensä 13120. Valtakunnallisessa Giga-sarjassa LeKi oli ensimmäisen osa-
kilpailun jälkeen kolmantena. 

Seuracupin toinen osakilpailu oli Nokialla 5.8.2018. Kisasarja jatkui joukku-
een osalta loistavasti; LeKi oli toiseksi paras seura Tampereen Pyrinnön 
jälkeen. Toisen osakilpailun pisteet olivat yhteensä 14162. 

Kokonaiskilpailussa LeKi oli Hämeen piirin toiseksi paras. Alkukilpailuista 
kertyi yhteispistemäärä 27282 ja se vei LeKin Giga-sarjan kärkipaikalle. LeKi 
selviytyi valtakunnalliseen finaaliin jo 12 kerran peräkkäin! 

Seuracupin finaali käytiin 1.9.2018 Valkeakoskella, jossa kilpailuiden järjes-
telyistä vastasi Valkeakosken Haka. Tutuksi tulleeseen tyyliin LeKi Yleisurhei-
lun joukkue juhli palkintojenjaossa voittoa ja jatkoi matkaa maaottelukat-
somoon Ratinaan.  

Mutta uusi päivä toi tiedon, että järjestäjä oli laskenut pisteet väärin ja voit-
tajaksi nousikin Raision Kuula. Kiusallinen tilanne kaikille, mutta hopeasija 
viiden finaalivoiton jälkeen maistui lopulta kuitenkin ansaitulta. Palkintopo-
kaalit vaihdettiin Raision Kuulan kanssa Mikkelin SM-viesteissä!  
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Finaalissa lajivoittoja kertyi LeKin joukkueelle kaikkiaan viisi. Lajivoiton otti-
vat Ella Noora Haapalehto (T13 korkeus), Miika Niemelä (P13 korkeus), Luu-
kas Lipponen (P13 moukari), Nora Kytäjä (T15 2000m) ja Kristiina Laitinen 
(T15 kuula). Tsemppariurheilijana palkittiin isompien sarjassa venynyt Eelis 
Kuusjärvi. Joukkueen kapteenina toimi Jasmin Juujärvi. 

LeKi Yleisurheilun 8x200m viestijoukkue Ratinan maaottelussa! 

 

 

 

 

 

 

Lopputulokset Giga-sarjan Seuracup –finaali 2018 

1. Raision Kuula 400,5 
2. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 393 
3. IF Drott 352 
4. Naantalin Löyly 347 
5. IF Sibbo-Vargarna 289 
6. Siilinjärven Ponnistus 284 
7. Lapuan Virkiä 260 
8. Vammalan Seudun Voima 247 
9. Ilmajoen Kisailijat 245,5 
10. IK Falken 238 
11. Liedon Parma 235,5 
12. Janakkalan Jana 224 
13. Kaipolan Vire 205,5 
14. Kankaanpään Seudun Leisku 200 
15. Forssan Salama 186 
16. Valkeakosken Haka 120 

Seuracup 2018 LeKi-joukkue (61 urheilijaa) 

Aino Aalto, Ella Ala-Lahti, Milla Ala-Lahti, Inka-Tuuli Amberla, Ella Noora 
Haapalehto, Petteri Haapaniemi, Santtu Heikkinen, Luukas Janatuinen, Jas-
min Juujärvi, Oliver Kaikkonen, Aarne Kalela, Elli Kalela, Aapeli Karislahti, 
Helmi Karjainen, Pinja Kianta, Kiira Kilpinen, Leevi Kivelä, Elias Knuutila, 
Pietari Koivula, Viivi Komu, Pinja Kukko, Eelis Kuusjärvi, Viljami Kuusjärvi, 
Nora Kytäjä, Kristiina Laitinen, Leevi Lampén, Saku Lehtonen, Leevi Lippo-
nen, Luukas Lipponen, Otso Luodeslampi, Olivia Mikkonen, Sofia Mikkonen, 
Jesse Mäenpää, Manu Mäenpää, Nella Mäkynen, Iina Niemelä, Miika Nie-
melä, Niia Niemelä, Noel Nikulainen, Roope Niskanen, Aapo Närhi, Tuomas 
Närhi, Eero Ranta, Emma Ranta, Elina Rantala, Veera Rantala, Eemeli Riiko-
nen, Eemeli Ruuti, Eerik Ruuti, Jesse Salo, Oona Salovaara, Nanna Salovaara, 
Rita Simola, Jeni Suhonen, Elli Särkinen, Anni Tiensuu, Atte Urvanta, Venla 
Vaittinen, Ainu Verho, Otto Virtanen ja Iida Ylimäki. 
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Flying Finns –kestävyysjuoksusarja 

LeKi Yleisurheilu oli jälleen mukana vuoden 2018 valtakunnallisessa Flying 
Finns –kestävyysjuoksusarjassa. Tapahtumien koordinaattorina toimi Veli-
Matti Ranta. 

Flying Finns –toiminta sisälsi kuusiosaisen kestävyysjuoksun kilpailusarjan, 
jossa vuonna 2018 mukana olivat hallissa juostut hallitonnit, ulkona juostut 
pitkien ratamatkojen kotiratakisat, SM-maastojen yhteydessä juostavat 
junnumaastot, kestävyysjuoksukarnevaalit, Kuortaneen maastofinaali sekä 
Pajulahden Cross Country Carnival. 

Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailusarjan osanottajat ovat 9-15v ikäluokissa 
sekä N/M 17-19v ikäluokissa. LeKin menestys oli sarjassa erinomainen, sillä 
seurojen lopputuloksissa sijoitus oli kolmas. Edellä olivat vain Porvoon Ur-
heilijat ja Lahden Ahkera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaisessa Flying Finns –sarjassa kymmenen parhaan joukkoon 
sijoittui kolme LeKi-urheilijaa. 

Flying Finns –sarja 2018 / TOP10 LeKi-sijoitukset 

2. Leevi Keronen M19 
5. Nora Kytäjä T14 
10. Venla Ranta N19 

Nora Kytäjä vauhdissa Perniön SM-maastoissa!



 

 

 

Urheilumenestys 
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Arvokilpailut 

Leevi Keronen oli Suomen joukkueessa nuorten alle 19-vuotiaiden maasto-
juoksun PM-kilpailussa Middelfartissa Tanskassa. Leevi sijoittui 6km kisassa 
sijalle 17. Joukkuekilpailussa Suomi sijoittui neljänneksi. 

Leevi Keronen oli Suomen edustajana myös nuorten alle 19-vuotiaiden PM-
kilpailuissa ja pohjoismaisessa nelimaaottelussa Hvidoressa Tanskassa. Lee-
vi oli 5000m kisan kuudes. 

Matias Mustonen voitti korkeuden Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuden 
22-vuotiaiden kisoissa Gävlessa Ruotsissa. 

Santtu Heikkinen juoksi nuorten Suomi-Ruotsi –maaottelussa Tampereella. 
Santtu oli 2000m estekisassa toinen. LeKi Yleisurheilun toinen edustaja 
maaottelussa oli Markku Ruonavaara, joka oli jälleen yksi kävelytuomareis-
ta. 

Aku Kallio urheili Suomen joukkueessa veteraanien PM-kilpailuissa Boråsis-
sa Ruotsissa. Aku otti M40-sarjan pituushypyssä hopeaa ja oli neljäs sekä 
100m että 200m kisassa.  

 

SM-kilpailut 

SM-hallit Helsinki 

 Matias Mustonen (korkeus 9.) 

Moukarin talvimestaruuskilpailut Kaustinen 

 Leevi Lipponen (M17 moukari 8.) 

 

 

 

17-22-vuotiaiden SM-hallit Kuortane 

 Matias Mustonen (M22 korkeus hopeaa) 

 Nea Karppinen (N19 60m aj 9.) 

 Aleksi Kivelä (M19 800m 6.) 

 Jasmin Juujärvi (N17 60m aj 20.) 

 Santtu Heikkinen (M17 800m 5. ja 1500m 8.) 

SM-hallimoniottelut Jyväskylä 

 Jasmin Juujärvi (N17 5-ottelu 17.) 

 Emilia Kilpinen (T15 5-ottelu 15.) 

SM-maantiejuoksut Vierumäki 

 Klaara Leponiemi (N puolimaraton hopeaa) 

 Leevi Keronen (M19 10km kultaa) 

Klaara Leponiemi SM-mitalisti maantiellä ja maastoissa! 
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SM-maastot Salo (Perniö) 

 Klaara Leponiemi (N22 4km pronssia) 

 Anniina Mahkonen (N19 4km 9.) 

 Venla Ranta (N19 4km 11.) 

 Leevi Keronen (M19 6km hopeaa) 

 Helmi Karjainen (N17 4km 11.) 

 Milla Ala-Lahti (N17 4km 18.) 

 Nea Kytäjä (N17 4km 36.) 

 Santtu Heikkinen (M17 4km 12.) 

 Nora Kytäjä (T15 4km 3.) 

 Emma Ranta (T15 4km 18.) 

 Rita Simola (T15 4km 27.) 

 N17-joukkue (Helmi Karjainen-Milla Ala-Lahti-Nea Kytäjä) 4. 

 T15-joukkue (Nora Kytäjä-Emma Ranta-Rita Simola) hopeaa 

 
Leevi Keronen (oik.) kauden menestyjä  
maantiellä, maastossa ja radalla. 

Kalevan Kisat Jyväskylä 

 Klaara Leponiemi (10000m 14.) 

 Matias Mustonen (korkeus pronssia) 

 Leevi Keronen (5000m 10.) 

19- ja 22-vuotiaiden SM-kisat Laitila 

 Matias Mustonen (M22 korkeus kultaa) 

 Venla Ranta (N19 3000m ej 5.) 

 Leevi Keronen (M19 5000m hopeaa) 

 Aleksi Kivelä (M19 1500m pronssia ja 800m 6.) 

 Jere Kaakinen (M19 100m 21. ja 200m 25.) 

 
Matias Mustonen Kalevan Kisojen pronssia ja M22 Suomen mestari. 
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14-15 –vuotiaiden SM-kisat Saarijärvi 

 Ella Ala-Lahti (T15 kiekko 13. ja seiväs 18.) 

 Emma Ranta (T15 2000m 24.) 

 Manu Mäenpää (P15 korkeus kultaa ja kolmiloikka pronssia) 

 Leevi Lampén (P15 kuula 6. ja korkeus 9.) 

 Manu Mäenpää-Leevi  Lampén (P15 korkeus joukkuekilpailu kultaa) 

 Nora Kytäjä (T14 1500m ej hopeaa ja 2000m pronssia) 

 Kristiina Laitinen (T14 kuula 8. ja kiekko 9.) 

 Tuomas Närhi (P14 seiväs 15.) 

16-17 –vuotiaiden SM-kisat Espoo 

 Milla Ala-Lahti (N17 800m 4. ja 1500m 4.) 

 Jasmin Juujärvi (N17 100m aj DNF) 

 Pinja Kianta (N16 keihäs 4. ja moukari 7.) 

 Helmi Karjainen (N16 3000m 5.) 

 Santtu Heikkinen (M16 1500m kultaa ja 2000m ej kultaa) 

 Leevi Lipponen (M16 moukari pronssia) 

 
Santtu Heikkinen (oik) SM-kisojen  
tuplamestari ja maaotteluedustaja. 

SM-moniottelut Kempele 

 Jasmin Juujärvi (N17 7-ottelu 18.) 

SM-viestit Mikkeli 

 N17 3x800m (Helmi Karjainen-Nora Kytäjä-Milla Ala-Lahti) 4. 

 T15 4x100m (Kristiina Laitinen-Ella Ala-Lahti-Emilia Kilpinen-Anni 
Tiensuu) 24. 

 T15 4x800m (Kristiina Laitinen-Ella Ala-Lahti-Ella Noora Haapalehto-
Emma Ranta) 28. 

 

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

Kultaa 

 Matias Mustonen (SM-kisat M22 korkeus) 

 Leevi Keronen (SM-maantiejuoksut M19 10km) 

 Santtu Heikkinen (SM-kisat M16 1500m ja 2000m ej) 

 Manu Mäenpää (SM-kisat P15 korkeus) 

 Manu Mäenpää-Leevi Lampén (SM-kisat P15 korkeus joukkuekilpai-
lu) 

Hopeaa 

 Klaara Leponiemi (SM-maantiejuoksut N puolimaraton) 

 Matias Mustonen (SM-hallit M22 korkeus) 

 Leevi Keronen (SM-maastot M19 6km ja SM-kisat M19 5000m) 

 Nora Kytäjä-Emma Ranta-Rita Simola (T15 SM-maastot joukkuekil-
pailu) 

 Nora Kytäjä (SM-kisat T14 1500m ej) 
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Pronssia 

 Matias Mustonen (Kalevan kisat korkeus) 

 Klaara Leponiemi (SM-maastot N22 6km) 

 Aleksi Kivelä (SM-kisat M19 1500m) 

 Leevi Lipponen (SM-kisat M16 moukari) 

 Nora Kytäjä (SM-maastot T15 4km ja SM-kisat T14 2000m) 

 Manu Mäenpää (SM-kisat P15 kolmiloikka) 

 

Aluemestaruuskilpailut 

Aluemestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu saavutti kauden aikana yhden 
kultamitalin, kun joukkue Leevi Keronen-Santtu Heikkinen-Aleksi Kivelä 
voitti viesteissä M19 3x800m kilpailun piirinennätysajalla. 

 
PM-kilpailut 

Nuorten (15-22 –vuotiaiden) ja aikuisten piirinmestaruuskilpailuissa LeKi 
Yleisurheilu saavutti kauden aikana yhteensä 20 mitalia; 10 kultaa, seitse-
män hopeaa ja kolme pronssia. 

Kultaa 

 Pinja Kianta (N keihäs) 

 Klaara Leponiemi (N 5000m) 

 Aleksi Kivelä (M 800m ja 1500m) 

 Anniina Mahkonen (N19 maastot 4km)  

 Leevi Keronen (M19 maastot 4km) 

 Milla Ala-Lahti (N17 1500m) 

 Santtu Heikkinen (M17 maastot 4km, M17 400m aj ja 2000m ej) 

 Leevi Lipponen (M17 moukari) 

 

 

Hopeaa 

 Matias Mustonen (M korkeus) 

 Venla Ranta (N19 maastot 4km) 

 Aleksi Kivelä (M19 maastot 4km) 

 Milla Ala-Lahti (N17 maastot 4km ja N17 800m) 

 Pinja Kianta (N17 keihäs) 

 Juha Närhi (M17 moukari) 

Pronssia 

 Pinja Kianta (N17 moukari) 

 Manu Mäenpää (M17 3-loikka) 

 Emma Ranta (T15 maastot 4km) 

 
Milla Ala-Lahti (nro 8) SM-kisojen menestyjä. 

 

 



 

22 

 

17-v piiriottelu (HämSY:n joukkue) 

LeKi-edustajat Hämeenlinnan piiriottelussa 

 Milla Ala-Lahti (N17 800m 5.) 

 Santtu Heikkinen (M17 800m 2.) 

 Leevi Lipponen (M17 moukari 3.) 

 Juha Närhi (M17 moukari 7.) 

 

Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisur-
heilu saavutti kauden aikana yhteensä 105 mitalia; 42 kultaa, 32 hopeaa ja 
31 pronssia. Maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisähuipentumista 
ja viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat kaikkiaan 52 eri urheilijalle. 

 
Eemeli Riikonen, Joona Kivistö, Miska Mänty ja Akseli Koivula  
P9 4x400m piirinmestarit. 

SAUL SM-kilpailut 

SM-hallit Tampere 

 Aku Kallio (M40 60m, 200m ja 400m kultaa ja pituus pronssia) 

 Helmi Hoppu (N75 kuula ja painonheitto hopeaa) 

SM-maastot Salo (Perniö) 

 Marko Luomi (M45 6km 7.) 



 

 

 

Palkitsemiset 
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Kauden päätöstapahtuma 

Yleisurheilukauden 2018 palkitsemistilaisuus ja päätösjuhla vietettiin sun-
nuntaina 7.10. Moision koululla. Mirva Ikola, Saija Salovaara ja Johanna 
Närhi olivat tuoneet tarjoilut paikalle ja Lempäälän Kisa Yleisurheilu tarjosi 
kakkukahvit menestyksekkään kauden päätteeksi. 

Sisulisäikäiset (9-15 v) piirinmestaruusmitalistit palkittiin makealla tavara-
palkinnolla. Kaikkiaan kauden maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, hui-
pentumista ja viesteistä LeKi Yleisurheilu saavutti yhteensä 105 mitalia, 
jotka jakaantuivat kaikkiaan 52 eri urheilijalle. 

Kesän aikana järjestettiin nuorimmille urheilijoille seurakisoja sekä van-
hemmille kisaliigaa yhteistyössä naapuriseurojen kanssa. Kaikki vähintään 
75% kisoista osallistuneille jaettiin aktiivisuuspalkinto. Kaikkiaan näitä kisa-
aktiivisuudesta palkittuja oli 14 urheilijaa.   

Kaikki A-taitomerkkituloksen saavuttaneet sisulisäikäiset sekä SM-kisoissa 
menestyneet urheilijat palkittiin pokaalein. Valmennussopimusten piirissä 
oleville urheilijoille jaetaan myös kauden suoritusten perusteella myönnetyt 
stipendit. Kaikkiaan näitä palkittavia oli 45. 

LeKi-seuranennätysplaketteja ulkoratakaudelta jaettiin ikäluokkien virallisis-
ta lajeista kaikkiaan 37 kappaletta. Eniten ennätyksiä tänä kesänä teki-
vät nuorten/yleisissä sarjoissa Leevi Keronen, Pinja Kianta ja Aleksi Kive-
lä kolmella sekä sisulisäikäisistä Niia Niemelä viidellä uudella seuraennätyk-
sellä.  

 

Erityispalkintojen saajat ja myöntämisperusteet 

Vuoden tulokas / Ainu Verho 

Palkittava tuli mukaan kuluneella kaudella urheilukouluun sekä kilpailutoi-
mintaan. Tarkkasilmäiset yleisurheiluniilot havaitsivat varsin pian, että ky-
seessä on nopea ja lahjakas oppija. Tuleva kova tekijä siis. 

Palkittava tulikin rytinällä kilpailutapahtumiin ja tuloksena oli heti ensiyrit-
tämällä piirinmestaruus. Hän kokeili rohkeasti uutta ja tuli mukaan myös 
viestijoukkueisiin uudeksi kovaksi lenkiksi. Myös Seuracupin finaalissa näh-
tiin radalla sellaista vauhtia, että palkittavasta on varmasti pitkään iloa 
LeKi-joukkueelle. Itse asiassa palkittavan ikäluokassa on Lempäälässä nähty 
samanlaista vauhtia edellisen kerran vuosikymmenen alussa. 
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Vuoden kehittyjä / Miika Niemelä 

Tänäkin vuonna seurassa on ollut eri ikäluokissa monia kovan kehitysharp-
pauksen tehneitä urheilijoita, joten kilpailua tittelistä on. Lopullinen valinta 
ei lopulta ollut kuitenkaan vaikeaa. 

Palkittava on aina ollut monipuolinen ja hyvä, mutta tällä kaudella hän teki 
tulostasossa valtavan harppauksen eteenpäin lähes lajissa kuin lajissa. Pal-
kittavalta sujuu niin pika- kuin aitamatkat, hypyt, heitot, ottelut ja myös 
kävelyt. Eipä siitä lajivalikoimasta enää paljoa puutukaan, lähes kaikki siis 
onnistuu. 

Kausi oli tulostenkin puolesta erittäin hieno. Kauden aikana palkittava saa-
vutti 10 piirinmestaruusmitalia, oli Seuracupin finaalin lajivoittaja ja teki 
ikäluokkansa virallisissa lajeissa yhdeksän A-luokan tulosta. Lukema on LeKi-
urheilijoista suurin tällä kaudella. Palkittavalta löytyy kotijoukoista urhei-
luun täysi tuki, joten tsemppiä jatkossa harjoitteluun! 

 

Vuoden monitaiturit / Helmi Rajamäki ja Eelis Kuusjärvi 

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

Vuoden monitaiturityttö oli kauden aikana ahkera kisaaja, sillä hän suoritti 
kesän kisasarjan kisoissa ihan jokaisen lajin. Hän on siis selkeästi tittelin 
arvoinen. Kaikkiaan näitä eri lajeja tuli suoritettua kauden aikana 16. Lisäksi 
hän juoksi maastokisat ja viestit eli oli ihan kaikessa mukana. Kaiken kukku-
raksi hän ehti kannustamaan muita joka puolelle kenttää. Voi sitä energian 
määrää! Myös kasvutarina on hieno; maskotista monitaituriksi! 

Vuoden monitaituripoika oli myös erittäin aktiivinen osallistuja kauden alus-
ta aina kauden loppuun saakka. Kaikki lajit sujuvat ja onnistuvat, selvästikin 
monitaituri. Myös monitaituripoika keräsi yhteensä 16 lajisuoritusta. Palkit-
tava on myös joukkuepelaaja, hänelle sopii rooli kuin rooli niin viestikisoissa 
kuin Seuracupissakin. Tämä vuoden Seuracupin finaalissa palkittava osoitti-
kin poikkeuksellista venymiskykyä joukkueen eteen. Siitä vielä hatunnosto. 
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Vuoden tiimipelaaja / Ella Noora Haapalehto 

Palkitsemiskriteerit eivät ole kyseisen palkinnon osalta muuttuneet. Seuran 
ja joukkueen kannalta tärkeitä ovat ne urheilijat, jotka lähtevät aina mu-
kaan ja tekevät sen mitä tarvitaan. Ja joskus jopa sen mitä ohimennen sivu-
lauseessa pyydetään. 

Palkittava on ollut pienestä pitäen yleisurheilussa mukana. Hän on aina 
osallistunut aktiivisesti ja rohkeasti kaikkeen mahdolliseen. Hän on joukku-
een runkopelaajia, jonka varaan on ollut hyvä rakentaa. Lisäksi kun palkit-
tava on menestynyt aina hyvin, niin joukkueen luottopelaajasta on todella-
kin kyse. Nuoresta iästä huolimatta palkittava on ehtinyt osallistumaan jo 
kahtena vuonna SM-viesteihin, vaikka on edelleen vielä ensi kaudellakin 
alaikäinen nuorimpaan sarjaan. Talvikausi palkittavalla menee hiihdon pa-
rissa, ja rooli siinä joukkueessa on pitkälti sama kuin yleisurheilussakin.  

 

Vuoden sisulisätyttö ja –poika / Emma Ranta ja Leevi Lampén 

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

Palkittava tyttö on yksi hienoimpia seuramme tarinoita. Se osoittaa, että 
aina ei tarvitse olla heti nuorena supermenestyjä, vaan hitaamminkin kiiruh-
tamalla ehtii saavuttaa paljon. Viiden vuoden takaisissa pm-maastoissa 
palkittava osoitti todellista urheiluhenkeä, kun hän kohteliaasti odotti läh-
tösuoralla eteen kaatuneen tytön pystyyn nousun, ja jatkoi vasta sitten 
matkaa joukon viimeisenä. Niistä kisoista on tultu pitkä matka ja kevään 
SM-maastoissa palkittava oli sarjassaan jo 18. Lisäksi kun joukkuekilpailusta 
tuli hopeaa, niin palkittava on yksi kauden SM-mitalistejamme. Upea tarina, 
upea nuori! 

Palkittava poika on ollut mukana aina 9-sarjasta lähtien. Hän on ollut vuo-
sittain myös seuramme kestomenestyjä, siitä osoituksena sisulisävuosien 
ajalta yhteensä 37 piirinmestaruusmitalia. Näiden lisäksi palkittava on ollut 
aina valmiina osallistumaan Seuracupin kisoihin sekä viesteihin niin maas-
tossa kuin radalla, matkasta riippumatta. Kahden vuoden aikana palkittava 
on saavuttanut SM-kilpailuissa hyviä sijoituksia henkilökohtaisissa lajeissa 
sekä joukkuekilpailuissa kaksi Suomen mestaruutta! Monipuolinen urheilija 
ja vahva tekijä vuosien ajan! 

Seura kiittää molempia palkittavia hienoista sisulisävuosista ja upeista elä-
myksistä! Hyvää matkaa eteenpäin niin elämässä kuin urheilussakin! 
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Vuoden sykähdyttävin hetki / M19-sarjan 3 x 800 metrin piirinennätys, 
Leevi Keronen, Santtu Heikkinen ja Aleksi Kivelä 

Urheilussa sykähdyttäviä hetkiä voi olla monenlaisia. Se voi olla yksittäinen 
ja yllätyksellinen tai se voi koostua useammista muodostaen kokonaisuu-
den. Tällä kertaa kyse on useamman tekijän muodostamasta kokonaisuu-
desta. 

Joskus urheilussa tapahtuu niin, että pienehköön seuraan sattuu samaan 
aikaan useampi kova tekijä samaan lajiin. Tällainen tilanne on nyt keski-
matkojen osalta meillä LeKissä. Vaikkakin nuoret miehet ovat vielä sar-
joihinsa alaikäisiä, niin ei se estä tekemästä kovaa tulosta. Aluemestaruus-
viesteissä pitkän viestin joukkue latoi tiskiin sellaisen ajan, että sillä rikottiin 
kirkkaasti 10 vuotta vanha Hämeen piirinennätys. Sinänsä merkillinen saa-
vutus, kun menneisyydessä kaikki on kuulemma aina ollut paremmin, eten-
kin miesten keski- ja kestomatkoilla.  

Koska nuoret miehet pääsevät vielä ensi vuonna samaan sarjaan, niin odo-
tukset SM-viestien osalta ovat korkealla. 

 

 

Huomionosoitus SM-mitalisteille 

Huomionosoituksen saavat kauden aikana SM-mitalin saavuttaneet neljä 
urheilijaa. 

Ensimmäinen palkittava on todellinen joukkuepelaaja. Vaikka päälaji on 
suunnistus, niin hän tulee aina mahdollisuuksien mukaan auttamaan LeKi-
joukkuetta. Tämä vuonna venyminen palkittiin maastojuoksun SM-
joukkuehopealla. 

Toinen palkittava on kova tekijä jo aikuissarjoja myöten. Tänä vuonna mita-
litili kasvoi SM-maantiejuoksun hopealla ja SM-maastojen pronssilla. 
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Kolmas palkittava on monipuolinen tekijä, jonka parhaat meriitit löytyvät 
hyppylajeista. Tänäkin vuonna palkintokaappiin tuli henkilökohtainen SM-
kulta ja -pronssi sekä joukkuekulta. 

Neljäs palkittava on todellinen yleisurheilun ihmemies. Hän otti SM-pronssia 
lajissa, jota ei ole saanut Hakkarin kentällä edes harrastaa! 

Huomionosoituksen saavat Rita Simola, Klaara Leponiemi, Manu Mäenpää 
ja Leevi Lipponen. 

          

 

Seuracupin luottourheilijat / Jasmin Juujärvi ja Johanna Ranta 

Huomionosoitukset tulevat monien vuosien Seuracup-urista. Nämä urheilijat 
ovat olleet tärkeissä rooleissa lähes koko 2010-luvun ajan Seuracupin LeKi-
menestyksessä. 

 

Ensimmäisen palkittavan ura alkoi vuonna 2011 kun urheilija oli 10-vuotias. 
Sen jälkeen Seuracup-ura on huikea ja monipuolinen. Palkittava osallistui 
vuosina 2012-18 eli seitsemänä vuotena peräkkäin Seuracupin kaikkiin alku-
kilpailuihin sekä edustajana finaaliin. Finaalilajivalikoima on noilta vuosilta 
mielenkiintoinen; pituus, moukari, 60m aj, 200m, 80m aj, 200m ja pituus 
sekä lisäksi sukkulaviesti. Alkukilpailuissa lajeja näiden lisäksi ovat olleet 
60m, 100m, 80m aj, kolmiloikka, korkeus, kuula ja keihäs. Viimeinen Seura-
cup finaali päättyi nyt joukkueen kapteenina ensin voitonjuhliin, mutta lo-
pulta kakkossijaan. Seuracup-matkalle mahtui silti kuusi finaalivoittoa. 

Toinen palkittava on myös Seuracupin todellinen konkari ja hänen ura alkoi 
9-vuotiaana vuonna 2010. Palkittavan finaalilajivalikoima on myös erittäin 
monipuolinen; kaksi kertaa 60m, kaksi kertaa seiväs ja kerran 1000m, jossa 
tuli myös lajivoitto. Näiden lisäksi palkittava on moninkertainen sukkulavies-
tin vielä. Myös alkukilpailuissa palkittava on ollut monissa lajeissa mukana. 
Tämäkin palkittava on voittanut finaalin kuusi kertaa ja tänä vuonna hän oli 
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mukana taustavoimissa ja ohjaajatehtävissä finaalipäivänä. Kokonaisuuden 
kannalta erittäin tärkeä rooli sekin. 

Molemmat palkittavat ovat olleet alkukilpailuiden seuran kovia pistelinkoja 
sekä Seuracupin finaalien luottourheilijoita koko joukkueelle ja joukkueen-
johdolle. Kiitos näistä menestyksekkäistä vuosista, teitä tulee todella ikävä, 
sillä Seuracupin kisa-asut täytyy nyt jäädyttää teidänkin osalta. 

 

Vuoden juniorivalmentaja / Johanna Tuominen 

Palkittava on nuoresta iästään huolimatta ollut yleisurheilussa mukana jo 
kauan. Ensin urheilijana, sitten ohjaajana ja nyt ottamassa ensiaskeleita 
valmennuksen maailmaan. 

Palkittava on luonteeltaan erittäin rauhallinen. Hän tekee jämptisti, ja vä-
hän enemmänkin, sen mihinkä ryhtyy tai lupaa. Palkittava henkilö täyttää 
reippaasti kaikki Nuori Suomi –juniorivalmentajapalkinnon kriteerit, sillä 
hän on esimerkillinen, innostava ja osaava. 

Seuramme on saanut nauttia palkittavan tekemisestä jo useamman vuoden 
ajan. Matkan aikana hän on kouluttautunut myös liikunta-alan ammattilai-
seksi. Tänä vuonna palkittava on ollut ohjaamassa, toimitsijatehtävissä, 
auttamassa lekiläisiä nuoria kisatapahtumissa ja monessa monessa muus-
sa. Häneen ja hänen tunnollisuuteensa voi luottaa, ja hän ehdottomasti 
onkin yksi seuratoimintamme luottopelureita. 

Seura toivoo jatkossakin saavansa toimia palkittavan kanssa, ja siihen on 
ilmassa hyvät merkit, kun myös valmennustyö on alkamassa. 

 

 

Vuoden seuratoimija / Pekka Koskinen 

Vuosi sitten vuoden seuratoimijana palkittiin valmentaja. Silloin palkintope-
rusteluissa peräänkuulutettiin valmentajien arvostuksen kasvattamista. 
Seuramme tekee tässäkin parhaansa, sillä tänäkin vuonna kyseisen palkin-
non saa jälleen valmentaja. 

Tämä palkittava on tehnyt jo pitkän päivätyön yleisurheilun eteen Lempää-
lässä. Lajiin ja seuraan on tultu mukaan hyvin tyypillisellä tavalla eli omien 
lasten kautta. Kiinnostus ja osaaminen lajiin kasvoi, ja johti valmentajakou-
lutuksiin. Omien lasten ja seuran kannalta tapahtui parhaita mahdollisia 
asioita, sillä hyviä valmentajia ei ole koskaan liikaa. 

Palkittava vei lajissa ensin oman jälkikasvunsa ikäluokkansa kärkeen. Joku-
sia vuosia sitten alkoi yhteistyö nuoren hyppääjäraakileen kanssa. Pitkäjän-
teinen ja nousujohteinen työ palkittiin tänä kesänä Kalevan kisojen pronssil-
la sekä Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksilla. Urheilijan tavoin myös 
valmentaja nousi lajissa valtakunnan eliittiin. Palkittava ja hänen osaami-
sensa onkin lajipiireissä erittäin arvostettua ympäri Suomea. 
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Palkittava on luonteeltaan positiivisessa mielessä aika vaatimaton, sillä hän 
ei tee suurta numeroa itsestään. Hän on kuitenkin sanavalmis humoristi, 
terävä kommentoija ja häntä voi luonnehtia myös termillä älykkö. Palkitta-
va sopiikin hyvin meidän seuraan, sillä hän on siis tosi huipputyyppi!       

 

 

Huomionosoitus: Vuoden aikuisurheilija 

Suomen Aikuisurheiluliiton toiminnan iskulause ”liikuntaa koko elämänkaa-
ri” kuvaa osuvasti liiton toiminnan kohdistamista koko aikuisikäiseen väes-
töön ikärajoihin tuijottamatta. Myös Lempäälän Kisa Yleisurheilua edusta-
vat "seniorit" ovat kauden aikana osallistuneet menestyksekkäästi eri kilpai-
luihin. 

Palkittava on ikäluokassaan paitsi Suomen niin myös Pohjoismaiden kärkeä. 
Hallikauden menetyksenä oli kolme Suomen mestaruutta ja yksi hopea. 

Kesäkaudella PM-kisoista Ruotsissa tuli hopea ja kaksi neljättä sijaa. Kesällä 
syntyivät ennätykset 100 metrillä 11.89 ja 200 metrillä 24.13. Aika Kovaa 
menoa nelikymppiseltä! 

Vuoden aikuisurheilija on Aku Kallio 

 

  

Huomionosoitus: Vuoden ääni 

Meillä jokaisella on intuitio, oma sisäinen äänemme, joka johtaa meitä 
eteenpäin elämässä. Sen sijaan LeKi Yleisurheilu löysi tänä vuonna oman 
uuden ulkoisen äänensä, joka vei kisatapahtumia eteenpäin. 

Kuuluttajan rooli onkin kaikissa urheilu- ja yleisötapahtumissa merkittävä. 
Hän voi hyvällä osaamisellaan parantaa tapahtuman tunnelmaa sekä saada 
yleisön ja osallistujat viihtymään. Palkittava on kehittynyt tehtävissään jo 
varsin hyvälle tasolle, josta kertoo toimeksiannot myös naapuriseuran ta-
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pahtumiin ja vaikkapa kauden päättäjäisiin. Myös maajoukkueurheilijoilta 
on tapahtumissa kehuja herunut. 

Seura kiittää ja kannustaa tällä huomionosoituksella erityistehtävän vapaa-
ehtoista tekijää ja osaajaa. Palkittavasta kuullaan vielä! 

Vuoden, tai toivottavasti useammankin vuoden, ääni on Juuso Petäjäsuo. 
Hänelle luovutetaan kuuluttajan parhaat kaverit eli kiikarit, tosin tyhjinä! 

 

 

Huomionosoitus urheilun ystäviltä katsomosta 

LeKi Yleisurheilulla menee lujaa. Niin lujaa, että katsomossa ei tahdo tuolis-
sa pysyä. Onniteltavia riittää ja SM-mitaleja tulee ihan Kalevan Kisoja myö-
ten. Katsomolla on tapana muistaa kauden sankareita. Mieluisin vaikeus 
onkin, että on "liikaa" urheilijoita, joista pitää valita. 

Tehtävä on vaikea. Monta urheilijaa on samassa maalikamerakuvassa, jois-
ta jokaisen voisi nostaa sadasosan muiden edelle. Pitkän harkinnan jälkeen 
juuri tuon sadasosan muita edellä on urheilija, joka maksoi ruotsalaisille 
potut pottuina juuri tuolla samalla erolla. Ruotsalaisille oli pitkään kosta-
matta se Lake Placidin olympialaisten pikamatkan kultamitalitaistelu, jossa 
Vasperi nöyryytti Mietaata samaisella erolla. Tänään palkittava teki tuon 
koston Ratinan nuorten maattelussa. 

Muutoinkin loistavan kauden johdosta katsomopalkinnon saa tällä kerralla 
keskimatkojen juoksija Santtu Heikkinen. Huomiointi on yhtenä kannustuk-
sena entistä kovempaan vauhtiin ensi kesänä. 

 

 

Vuoden sisulisäurheilija / Nora Kytäjä 

Vuoden sisulisäurheilijan titteliä ei tänä vuonna helpolla saatu, sillä kaudella 
oli useita kovia onnistujia. 
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Palkittava oli viime vuoden tapaan ikäluokassaan aivan Suomen ehdotonta 
kärkeä. Maastojuoksukaudella plakkariin tuli piirinmestaruus, aluemesta-
ruus ja Koululiikuntaliiton mestaruus. SM-kisoissa, vuotta sarjassaan nuo-
rempana, tuli upean taistelun jälkeen pronssimitali sekä joukkuekilpailun 
hopeaa. Ratakaudella SM-mitalitili kasvoi hopea- ja pronssimitaleilla. Kausi 
toi siis kaikkiaan neljä SM-mitalia, kerta kaikkiaan loistava suoritus.  

Loppukaudesta vielä Seuracupin finaalin lajivoitto, SM-viestien nelossija 
sekä yhtenä tekijänä mukana LeKin maastoviestin voittajajoukkueessa. Yh-
den johtopäätöksen voi myös tehdä: jos haluat pärjätä, niin ota palkittava 
joukkueeseesi. 

Palkittava on monipuolinen lahjakkuus, sillä yleisurheilun lisäksi lajivalikoi-
maan ovat menestyksellä kuuluneet suunnistus ja hiihto. Palkittavan taus-
tavoimista löytyy liikunta- ja urheilumyönteisyyttä. Se onkin tärkeää ja kan-
taa urheilijaa eteenpäin. Palkittavalla on ilmiselvästi kova tahto ja taito. 
Yleisurheiluniilolle yksi kauden hienoimpia hetkiä oli nähdä Perniön metsäs-
sä silmiähivelevän kaunista maastojuoksutekniikkaa. Saahan sitä kai herkis-
tyä, kun urheilu liikuttaa niin monella tapaa. 

 

Vuoden urheilija / Matias Mustonen 

Tätä nykyä seuran vuoden urheilijan titteliin vaaditaan jo erittäin kovia me-
riittejä. Ja niitä kyllä saatiin. 

Palkittava urheilija on seuratoiminnan näkökulmasta historiallinen tapaus. 
Edellisen kerran Kalevan kisojen mitali on lempääläläisen seuran edustajalle 
tullut vuonna 1994, jolloin Ari Pinomäki juoksi 400 metrin Suomen mestarik-
si. LeKi Yleisurheilulle aikuisten sarjojen SM-mitali on siis seurahistorian 
ensimmäinen. 

Urheilijan näkökulmasta kausi oli erittäin menestyksekäs. Myös tulostasolla 
mitattuna palkittava nousi aivan uudelle tasolle ja korkeuksiin. Kauden saa-
liina oli uusi ennätys 211, Kalevan kisojen pronssimitali sekä ikäluokkansa 
Pohjoismaiden mestaruus, Suomen mestaruus ja hallikisojen hopeamitali. 
Hengästyttävä lista. Eikä tässä vielä kaikki, sillä sokerina pohjalla Lempää-
län kunnan mestaruus 55 sentin erolla hopeamitalistiin! Viimeksi mainittu 
huikea saavutus teki varmasti hyvää urheilijan itseluottamukselle, vaikka ei 
sitä ole koskaan kovasti puuttunutkaan. 

Urheilu on aina paikan päällä parasta. Mutta myös television välityksellä 
pystyi aistimaan tuuletuksessa sen vapautuneen onnistumisen riemun, kun 
ratkaisukorkeus ylittyi ensimmäisellä hypyllä. Siinä oli tunne kohdillaan, ja 
siitä urheilussa on perimmiltäänkin kyse, eli suurista tunteista. Tuon Kalevan 
kisojen mitalin soi sekä urheilijalle että valmentajalle enemmän kuin mielel-
lään. Kaudesta jäi kuitenkin ehkä myös vähän hampaankoloon, joten moti-
vaatio on varmasti kohdillaan mentäessä kohti uusia tavoitteita. 

Aika kuluu nopeasti. Vielä eilen tämä palkittava urheilija oli pikkupoika Le-
Kin urheilukoulussa osallistuen monipuolisesti yleisurheiluun. Tänään hän on 
Kalevan kisojen palkintopallilla ja moninkertainen nuorten SM-mitalisti. 
Meidänkin seurassa kaikki on mahdollista. Aika sykähdyttävää vai mitä? 
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HämSYn palkitsemiset 

Perinteinen Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n yleisurheilukauden 2018 pal-
kitsemistilaisuus järjestettiin 22.11.2018 Tampereella. 

Tilaisuudessa palkittiin mm. sarjojen parhaat, Suomenmestarit 16v. ->, ar-
vokisaurheilijat, piiriennätyksen tehneet 17v. ->, vuoden ansioituneet, Kun-
niakierroskerääjät, parhaat seuraliigaseurat. 

 

Lempäälän Kisa Yleisurheilun palkitut  

Suomen mestarina ja arvokisakävijänä palkittiin Leevi Keronen. Lisäksi Suo-
men mestareina palkittiin Santtu Heikkinen, Matias Mustonen ja Manu 
Mäenpää. 
  
Lisäksi Manu Mäenpää palkittiin P15-sarjan (vuoden sisulisäpoika) parhaana 
urheilijana. Piirinennätyksestä M19 3x800 viestijoukkueena palkittiin Santtu 
Heikkinen, Leevi Keronen ja Aleksi Kivelä. 

 

Muut palkitsemiset ja huomionosoitukset 

 LeKi Yleisurheilu HämSYn seuraliigan toinen (1200 euron  
stipendi) 

 SUL:n Kultainen ansiolevyke Markku Ruonavaara
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Seuran hallinto 
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Seuran kokoukset 

Toimintakauden aikana seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
27.11.2017 ja kevätkokous 10.4.2018. 

 

Johtokunta 

Johtokunnan jäsenet 

 puheenjohtaja Markku Ruonavaara 

 varapuheenjohtaja, viestintävastaava Timo Reunanen 

 sihteeri Johanna Närhi 

 rahastonhoitaja Kristiina Heinonen 

 koulutus- ja valmennusvastaava Veli-Matti Ranta 

 urheilukouluvastaava Minna Rajamäki 

 kilpailuvastaava, SAUL-yhteyshenkilö Hannu Niemelä 

 markkinointi- ja tiedotusvastaava Saija Salovaara 

 nuorisopäällikkö Kirsi Mänty 
 
Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 13 kertaa. 
 
 

Työntekijät 
 
Lempäälän Kehitys Oy:n kesätyötuen avustuksella palkattiin kesän urheilu-
kouluohjaukseen Venla Ranta. 

 
 
Jäsenyydet 

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry on Suomen Urheiluliiton (SUL), Hämeen Seu-
dun Yleisurheilun (HämSY), Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) sekä Hämeen 

Liikunnan ja Urheilun (HLU) jäsen. Markku Ruonavaara oli toimintakauden 
aikana HämSY:n hallituksen sekä nuoriso- ja seurapalvelutoimikunnan, Mat-
ti Närhi valmennustoimikunnan ja Hannu Niemelä kilpailutoimikunnan jä-
sen. 

 

Hankkeet ja avustukset 

LeKi YU sai seuratukea toiminnan kehittämiseen vuosille 2018-2019 

Ministeri Sampo Terho myönsi keväällä 2018 neljällesadalle hankkeelle 
seuratukea. Seuratuen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille lii-
kunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen 
kustannuksia. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta. LeKi YU oli 
yksi tukea saaneista seuroista. 

Seuratuen tarkoituksena on tukea paikallista seuratoimintaa sekä liikunnal-
lisen elämäntavan edistämiseksi tehtävää työtä. LeKi Yleisurheilu on mah-
dollistanut jo useamman vuoden ajan yleisurheilun harrastamisen Lempää-
lässä. Tuen avulla pystytään edelleen kehittämään matalan kynnyksen har-
rastusyhteistyötä lähialueen yleisurheiluseurojen kanssa, jatkamaan toimin-
taa urheilukentän remontista huolimatta sekä kouluttamaan uusia ohjaajia 
tuleville vuosille. Myös vapaaehtoisten toimijoiden määrän lisääminen on 
tavoitteena. 

LeKi Yleisurheilun talviyleisurheilukoulut alkavat taas syyskuussa Lempois-
ten koulun hallilla. Kesälle 2019 pitää löytää Hakkarin kentän remontin 
vuoksi vaihtoehtoisia harjoitus- ja kilpailukenttiä. Tässä lähikuntien kanssa 
tehtävä yhteistyö on ensisijaisen tärkeää.  
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Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa 

LeKi Yleisurheilu vastasi Lempäälän kunnan maastojuoksujen 17.5.2018 
sekä yleisurheilumestaruuskisojen järjestelyistä 16.8.2018.  

LeKi Yleisurheilu ry osallistui Hakkarin liikunta-alueen toiminnan kehittämi-
sen ja urheilukenttäremontin työryhmään. 

 

Muut yhteistyösopimukset 

Seuralla oli yhteistyösopimus toimintakaudella urheiluasujen toimittamises-
ta Nonamen kanssa. Urheilijoiden lääkäripalvelujen osalta sopimus oli Dext-
ra Urheilu- ja Tapaturmaklinikan kanssa. 
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Varainhankinta ja talkootyö 
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Yleisurheilutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi toimintakauden varain-
hankinta toteutettiin pääasiassa urheiluun liittyvien toimintojen sekä muun 
perinteisen talkootyön avulla. 

Urheiluun liittyvät varainhankintakeinot 

 Urheilukoulu ja valmennustoiminta 

 Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta 

 Yhteistyöhankkeet, kilpailujen sponsorointi ja mainosmyynti 

Muuhun talkootyöhön liittyvät varainhankintakeinot 

 Joulukuusimyyjäiset 16.-22.12.17 

 Letunpaisto 7.9.2018 Sääksjärven toritapahtumassa 

 
Minna Rajamäki (vas.) ja Saija Salovaara lettuhommissa! 

Urheilukoulu ja valmennustoiminta 

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

Urheilukoulutoimintaan osallistumisesta peritään vuosittain päätettävä 
kausimaksu, jonka suuruus riippuu järjestettävien harjoituskertojen määräs-
tä. 

Valmennustoiminnassa sovitaan erilliset urheilijavalmentajasopimukset, 
jossa määritellään myös valmennusmaksujen suuruus. 

 

Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta 

Kevään ja kesän aikana järjestettiin Hakkarissa 8 eri kilpailutapahtumaa, 
jotka olivat lekiläisille ilmaisia. Lempäälän kunnanmestaruuskisat olivat 
lempääläläisille ilmaiset, muille maksulliset.  

Kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä oli kioskitoimintaa. Kesän 
kisapuffetista vastasi Minna Rajamäki. 

 

Yhteistyöhankkeet, kilpailujen sponsorointi ja mainosmyynti 

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

Toimintakauden yhteistyökuviot 

 Yhteistyökumppanuus Aito Säästöpankin kanssa, mikä sisälsi Aito 
Säästöpankki-maastojuoksucupin kolme osakilpailua 
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 Yhteistyökumppanuus Oma Säästöpankin kanssa, mikä sisälsi urhei-
lukoulutoimintaan liittyvän toiminnan, mm. mainos urheilukoulu-
paidoissa 

 Mainosmyynti kausijulkaisuun (noname, Lempäälän-Vesilahden Sa-
nomat, Anne Lkv, Ravintola Villa Hakkari, Hakala-yhtiöt, Hene, Pih-
lajalinna, Kipujanix, Novoset) 

 Yhteistyösopimukset ja mainosmyynti KLL-maastokisoihin (pääyh-
teistyökumppani Pihlajalinna) 

 

 

Joulukuusimyyjäiset 16.-22.12.2017 

Seura on perinteisesti saanut varainhankintatuloa joulukuusimyynnistä. 
Jouluna 2017 myydyt kuuset olivat pääsääntöisesti kaikki kasvatettuja. 

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

LeKi Yleisurheilu järjesti Mattilan koulun oppilaille 28.8.2018 Elovena Voimapäivän 
yleisurheiluteemalla, ohjaajana Juuso Petäjäsuo. 

 


