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Talvikausi 2020-21

Urheilukoulu  pidettiin  syyskaudella  14.9.-10.12.2020  ja  kevätkaudella  11.1.-
18.4.2021 välisenä aikana. Ryhmissä oli yhteensä reilut 80 osallistujaa. 

Talven  urheilukouluun  kuuluivat  myös  leiripäivät  Liikuntaparkissa  niin  syys-
kuin kevätkaudellakin

Vihreä ryhmä

Vihreään  ryhmään  osallistuivat  2015-16  -syntyneet.  Harjoitukset  pidettiin
kerran viikossa maanantaisin Lempoisten liikuntahallilla. 

Vihreässä ryhmässä vastuuohjaajana oli Suvi Jokinen ja toisena ohjaajana Ella
Lemetti. Ryhmässä oli kaikkiaan 13 osallistujaa.

Keltainen ryhmä

Keltaiseen ryhmään osallistuivat 2013-14 -syntyneet. Kerran viikossa kokoon-
tuvia ryhmiä oli kaksi, joista toisen harjoitukset pidettiin maanantaisin ja toisen
keskiviikkoisin Lempoisten liikuntahallilla. 

Maanantain  keltaisessa  ryhmässä  vastuuohjaajina  olivat  Juuso  Petäjäsuo  ja
Eerika Reunanen. Keskiviikon keltaisen ryhmän vastuuohjaaja oli Suvi Jokinen
ja toisena ohjaajana Miika Niemelä. Ryhmissä oli yhteensä 24 osallistujaa.

Oranssi ryhmä

Oranssiin  ryhmään  osallistuivat  2011-12  -syntyneet.  Harjoitukset  pidettiin
kerran viikossa keskiviikkoisin Lempoisten liikuntahallilla. 

Oranssissa ryhmässä vastuuohjaajana oli Disa Huntus ja muina ohjaajina Anni
Tiensuu ja Miika Niemelä. Ryhmässä oli kaikkiaan 24 osallistujaa.

Sininen ryhmä

Siniseen ryhmään osallistuivat 2009-2010 -syntyneet. Harjoitukset olivat kaksi
kertaa  viikossa  maanantaisin  ja  torstaisin  Lempoisten  liikuntahallilla  ja
juoksusuoralla.

Sinisen ryhmän maanantain harjoituksissa vastuuohjaajana toimi Kirsi Mänty ja
torstaina Tanja Lähdekorpi. Ryhmässä oli kaikkiaan 12 osallistujaa.

Punainen ryhmä

Punaiseen ryhmään osallistuivat vuonna 2008 ja sitä aikaisemmin syntyneet.
Harjoitukset olivat kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin Lempoisten
liikuntahallilla ja juoksusuoralla.

Punaisen  ryhmän  maanantain  harjoituksissa  vastuuohjaajina  olivat  Juuso
Petäjäsuo ja  Eerika  Reunanen.  Torstain  vastuuohjaajana  toimi  Tanja  Lähde-
korpi. Ryhmässä oli kaikkiaan 20 osallistujaa.

Erillisen pienryhmän treenejä veti Juuso Petäjäsuo.

Talvikauden urheilukoulu järjestetään Lempoisten liikuntahallilla ja juoksusuoralla.
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Kesäkausi 2021

Urheilukoulun  alkuun  huhti-toukokuussa  järjestettiin  kolme  maastojuoksu-
kisaa. Tapahtumat keräsivät jälleen mukavan määrän osallistujia.

Urheilukoulua järjestettiin kesäkaudella 25.5.-31.8.2021 välisenä aikana ja siinä
oli osallistujia noin 370. Kesäkaudella oli kuusi lasten ja nuorten urheilukoulu-
ryhmää sekä uutuutena yksi aikuisten ryhmä.  

Nuorimmilla  (aikuinen-lapsi  -ryhmä,  vihreät  ja  keltaiset)  harjoitukset  olivat
kerran viikossa tiistaisin 1 h kerta ja isommilla  (oranssit,  siniset,  punaiset  ja
aikuiset) tiistaisin ja torstaisin 1,5 h kerrat. Torstain harjoitukset olivat ns. laji-
iltoja, joita ohjasivat sekä omat valmentajat että vierailevat tähdet.  

Lisäksi  koulujen  loma-aikana   maanantaisin  ja  keskiviikkoisin  oli  isompien
ryhmäläisillä mahdollista osallistua päivätreeneihin.

Aikuinen-lapsi –ryhmä

Aikuinen-lapsi -ryhmässä (2017-2019 -syntyneet) olivat ohjaajina Ronja Mäkelä
ja Rebekka Nurmi. Ryhmässä oli mukana kesän aikana yhteensä 75 vanhempi-
lapsi paria.

Vihreä ryhmä

Vihreässä ryhmässä (2016-17) oli kesän aikana noin 60 osallistujaa. 

Ryhmässä  vastuuohjaajana  toimi  Emma  Ranta.  Muina  ohjaajina  olivat  Tero
Asikainen,  Ella  Noora  Haapalehto,  Pinja  Kukko,  Luukas  Lipponen,  Tanja
Lähdekorpi, Eero Ranta, Nanna Svinhufvud, Anni Tiensuu ja Sanna Vehniäinen.

Keltainen ryhmä

Keltaisessa ryhmässä (2014-15) oli kesän aikana 85 osallistujaa. 

Ryhmässä vastuuohjaajana toimi Jasmin Juujärvi. Muina ohjaajina olivat Riina
Heikkinen,  Disa  Huntus,  Suvi  Jokinen,  Sanna  Järnström,  Ella  Lemetti,  Otso
Luodeslampi, Miika Niemelä, Satu Niinimäki, Tuomas Närhi ja Miia Valtanen.

Oranssi ryhmä

Oranssissa ryhmässä (2012-13) oli kesän aikana noin 50 osallistujaa. 

Ryhmässä vastuuohjaajina toimivat Pauliina Eleinen ja Marika Kuusjärvi. Muina
ohjaajina toimivat Disa Huntus, Ella Lemetti, Luukas Lipponen, Otso Luodes-
lampi, Tuomas Närhi ja Anni Tiensuu. Kirsi Mänty vastasi torstain laji-illoista.

Pauliina Eleinen ja Tuomas Närhi opastavat urheilukoululaisia keihäänheiton saloihin.

Sininen ryhmä

Sinisessä ryhmässä (2010-11) oli kesän aikana noin 30 osallistujaa.  

Ryhmässä vastuuohjaajana toimi Tanja Lähdekorpi. Muina ohjaajina toimivat
Miika Niemelä, Emma Ranta ja Kirsi Mänty, joka vastasi myös laji-illoista.

Punainen ryhmä

Punaisessa ryhmässä (→ 2009-syntyneet) oli kesällä mukana 25 osallistujaa. 

Ryhmässä  vastuuohjaajana  oli  Juuso  Petäjäsuo  ja  toisena  ohjaajana  Jasmin
Juujärvi. Kirsi Mänty vastasi torstain laji-illoista.
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Aikuisten ryhmä

Aikuisten ryhmän ohjauksesta vastasi Pauliina Eleinen apunaan Tiiu ja Hannu
Niemelä. 

Ryhmässä oli kaikkiaan 14 osallistujaa, joilla oli mahdollisuus osallistua myös
kesän laji-iltoihin. 

Tuomas Martin kuulantyönnön valmentajana laji-illassa.

Päiväurheilukoulu ja muut ryhmät

Koulujen  loma-aikana  kesä-heinäkuussa  järjestetyssä  päiväurheilukoulussa
ohjaajina toimivat Ella Noora Haapalehto, Disa Huntus, Luukas Lipponen, Miika
Niemelä, Tuomas Närhi, Juuso Petäjäsuo, Eero Ranta, Emma Ranta ja Johanna
Ranta.

Sääksjärven kentällä järjestettiin 24.5.-21.6.2021 välisenä aikana oma erillinen
ryhmä, jossa oli  kaikkiaan 18 osallistujaa. Ryhmän ohjaajina toimivat Jasmin
Juujärvi ja Eero Ranta. Ryhmän yhteyshenkilönä ja kokoajana oli Pasi Huhtala.

LeKi  Jääkiekon  yhden  juniorijoukkueen  pelaajille  järjestettiin  kesän  aikana
erillisiä päivätreenejä koulujen loma-aikana. Ryhmän vastuuvetäjänä oli  Juha
Närhi, apunaan Ella Noora Haapalehto. Ryhmän treeneissä oli osallistujia kesän
aikana 5-8.

Lempoisten koululla järjestettiin syyskuussa SUL:n konseptiin kuuluva Elovena
Voimapäivä,  johon  osallistui  150  koulun  oppilasta.  Lajiesittelytilaisuuden
vastuuvetäjänä toimi Jasmin Juujärvi, apunaan Timo Reunanen.

Yhteiset tapahtumat

Koko  perheen  yhteisinä  tapahtumina  järjestettiin  Cooperin  testi  26.8.2021,
jossa  mukana  oli  20  juoksijaa  sekä  urheilukoulun  päätöstilaisuus  urheilu-
kentällä 31.8.2021. Päättäjäisten ohjelmassa oli  erilaisia toimintarasteja sekä
urheilukoululaisille että heidän vanhemmilleen.
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Valmennustoiminta
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LeKi  Yleisurheilun  valmennustoiminta  tarkoittaa  pääasiassa  15v  henkilö-
kohtaisiin  SM-kisoihin  osallistuvien ja  sitä  vanhempien nuorten yleisurheilu-
harjoittelua ja kilpailuja.

Urheilijat ja valmentajat

Sopimusurheilijat / henkilökohtaiset valmentajat kaudella 2020-21

 Leevi  Keronen,  Venla  Ranta,  Helmi  Karjainen,  Emma  Ranta,  Eero
Ranta/ Veli-Matti Ranta

 Aleksi Kivelä / Pasi Kivelä
 Santtu Heikkinen / Santtu Heikkinen
 Matias Mustonen / Pekka Koskinen
 Leevi Lipponen, Luukas Lipponen / Markku Lipponen
 Joona Sointu / Hannu Sointu
 Manu Mäenpää / Pasi Mäenpää
 Juha Närhi, Tuomas Närhi, Kristiina Laitinen, Pinja Kianta / Matti Närhi
 Pinja Lehtinen, Joona Lehtinen / Kari Lehtinen
 Nora Kytäjä / Jukka Kilpinen
 Klaara Leponiemi / Klaara Leponiemi 
 Ida Kannisto, Sini Tirri / Ari Ketola
 Eerika Reunanen / Janne Viitala

Nuorisovalmennusryhmät

Nuorisovalmennusryhmät  toimivat  jälleen  läpi  vuoden.  Ryhminä  toimivat
heittoryhmä  ja  naisten  kestävyysjuoksuryhmä.  Ryhmät  harjoittelivat  oman
ryhmän  vetäjien  suunnittelemien  ohjelmien  mukaisesti  osaksi  seuran
valmennusryhmien vuoroilla.

Nuorisovalmennusryhmien vetäjät

 Heittoryhmä / Matti Närhi ja Markku Lipponen
 Naisten kestävyysjuoksuryhmä / Veli-Matti Ranta

Muut harjoitteluryhmät

 2005-syntyneiden ryhmä (vetäjät Kari Lehtinen ja Kirsi Mänty)
 2006-syntyneiden ryhmä (vetäjät Veli-Matti Ranta ja Kirsi Mänty)

Alueellisen keihäskoulun treeneissä Hakkarissa vieraili valmentajana Tero Pitkämäki.

Yhteisharjoitukset

Sopimusurheilijat harjoittelivat henkilökohtaisten valmentajien ohjauksessa ja
muut  ryhmät  ryhmien  vetäjien  ohjauksessa.  Valmennusryhmälle  varattuja
salivuoroja oli talvikaudella kaksi kertaa viikossa Hakkarin punttisalissa. Lisäksi
käytössä oli Lempoisten hallin juoksusuora, jossa harjoittelu jatkui ryhmittäin
eri ajankohtina vetäjien mukaan ohjelmoiden. 

Pirkkahallissa  harjoiteltiin  pääosin  oman  valmentajan  ohjeiden  mukaisesti
talvikaudella. Korona toi omat haasteet etenkin talvikauden harjoitusvuoroihin
jonka myötä sekä omilla harjoitusvuoroilla että Pirkkahallin käytössä vaadittiin
niin urheilijoilta kuin valmentajiltakin joustavuutta.
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Kesäkaudella  varattuja  yhteisharjoitusvuoroja  oli  vähemmän,  lähinnä  vaan
Hakkarin  punttisalivuoro.  Ulkona  harjoittelu  tapahtui  mm.  Hakkarin  urheilu-
kentällä sekä muilla eri harjoituspaikoilla vapailla vuoroilla.

Kilpailut

Kilpailukauden ohjelma koostui harjoitusten lisäksi eri puolilla Suomea olevista
kilpailuista, joista omalla kentällä järjestettiin perinteisten viikkokisojen lisäksi
myös  Hyppykarnevaalit.  Lisäoppia  haettiin  myös  muilta  lajikarnevaaleilta.
Seuran  kärkipään  valmennusryhmäläisiä  kilpaili  myös  mm.  nuorten  arvo-
kilpailutasolla ja Ruotsi-Suomi maaottelussa.

Seuran oma leiri

Valmennusryhmälle  järjestettiin  taas  yhteinen  viikonloppuleiri  Kuortaneen
urheiluopistolla  helmikuussa  2021.  Leiri  tosin  päädyttiin  keskeyttämään
normaalia aikaisemmin koronaan liittyvien asioiden vuoksi.

Testaustoiminta

Harjoituskaudella testaaminen Varalan Urheiluopiston kanssa oli  tällä kertaa
vähäistä koronan tuomien haasteiden takia.

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  2020-21  mukana
lukuisa joukko LeKi Yleisurheilun urheilijoita.

Ohjaajakoulutus

Kauden 2020-21 aikana ohjaajakoulutuksia suoritettiin seuraavasti:

SUL / Yleisurheiluohjaajatutkinto, Lempäälä 23.5.2021

• Heli Ahti
• Ella Noora Haapalehto
• Riina Heikkinen
• Disa Huntus
• Pinja Kukko
• Ella Lemetti
• Otso Luodeslampi
• Niklas Piirainen
• Eero Ranta
• Veera Rantala

SUL / Nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, Lempäälä 29.5.2021

• Pauliina Eleinen
• Suvi Jokinen
• Pinja Lehtinen
• Ronja Mäkelä
• Miika Niemelä
• Rebekka Nurmi
• Tuomas Närhi
• Emma Ranta

8



Kilpailutoiminta
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Viikkomaastot

LeKi Yleisurheilu järjesti kolme kilpailua käsittäneet viikkomaastot kevätkauden
alkuun huhti-toukokuussa (25.4., 3.5. ja 10.5.). Kaikkiaan kisoihin osallistui noin
220 kilpailijaa. 

Viimeisessä  ja  samalla  kunnanmestaruusmaastokisoina toimineessa  tapahtu-
massa  Lempäälän  kunnan  mestaruusmitalit  jaettiin  kunkin  sarjan  kolmelle
parhaalle  lempääläläiselle.  Lisäksi  jaettiin  osallistumispalkinnot  aktiivisesti
maastokisoihin osallistuneille.

HämSY pm-maastot

Hakkarissa  kisattiin  Hämeen  piirin  pm-maastot  60  kilpailijan  voimin.  Eniten
osallistujia,  yhteensä 15, oli  kotijoukkue LeKi  Yleisurheilusta.  Kotijoukkue oli
myös mitalitilaston paras kahdeksalla mitalillaan.

Piirikunnalliset seura- ja viikkokisat

Seura järjesti kesällä 2021 kaikkiaan viisi seura- ja viikkokilpailua, joista yksi oli
seuran omat mestaruuskilpailut. Seurakilpailuissa sarjat olivat 5-7 -vuotiaat ja
piirikunnallisissa viikkokisoissa 9-vuotiaista aina aikuisiin saakka. 

Kaikki viikko-kisat olivat piirikunnallisia, Kilpailukalenterissa olevia sekä kaikille
avoimia.  Viikkokilpailuissa  läpikäytiin  jälleen  kattavasti  9-15  -vuotiaden
lajiohjelma.

Viikkokilpailujen  osallistujamäärä  oli  hyvä  ja  tänä  vuonna  kisoihin  osallistui
yhteensä lähes 700 urheilijaa. Osallistujia oli Hämeen piirin lisäksi myös muista
yleisurheiluseuroista ympäri Suomea. 

Kisojen  läpiviennistä  vastasi  jälleen  vapaaehtoisten  joukko  niin  ajanotossa,
kisakansliassa/tulospalvelussa, laji-toimitsijoina kuin kisapuffetissakin.

Viikkokisat Hakkarissa ja Senni Rantala seiväshypyssä.

Hyppykarnevaalit

Valtakunnallisten Hyppykarnevaalien yhteydessä järjestettiin kahdet kilpailut.
Torstain kilpailuissa kisattiin 11-19 -vuotiaiden sarjoissa,  joissa osallistujia oli
yhteensä  234.  Launtaina  kisattiin  korkeuden,  pituuden  ja  kolmiloikan  pää-
kilpailut 64 urheilijan voimin. 

Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut

Viikkokilpailujen lisäksi  seura järjesti perinteiseen tapaan Lempäälän kunnan
yleisurheilumestaruuskilpailut. Kunnanmestaruuskisat olivat avoimet ja niihin
osallistuikin Lempäälän kunnan omien urheilijoiden lisäksi peräti 26 muiden eri
seurojen  urheilijaa.  Kaikkiaan osallistujia  oli  120 ja  mestaruusmitalit  jaettiin
vain Lempäälän urheilijoille. 
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Osuuspankin Hippokisat

Tänä vuonna Osuuspankin  Hippokisat  järjestettiin elokuussa kevään korona-
tilanteen  ja  -rajoitusten  vuoksi.  Kisoihin  oli  ilmoittautunut  377  osallistujaa,
joista kisapäivänä paikalla oli 347 kisaajaa. Sarjat olivat 3-11 -vuotiaille, joista
nuorimmat  juoksivat  ja  vanhemmissa  sarjoissa  oli  juoksun  lisäksi  myös
pallonheittoa ja pituushyppyä. 

Kaikki osallistujat palkittiin Hippo-mitalilla ja pillimehulla. Myös uudet vaatteet
saanut Henri Hippo oli paikalla kannustamassa lapsia. Hippokisat järjestettiin
nyt yhdeksäntenä kesänä peräkkäin Hakkarissa. LeKi Yleisurheilu kiittää Tampe-
reen Seudun Osuuspankkia hyvästä yhteistyöstä tapahtuman järjestämisessä!

Jokamiehen 7-ottelu

Jokamiehen 7-ottelussa käytiin läpi yleisurheilun naisten seitsenottelun lajit n.
4 h aikana. Lajit suoritettiin virallisten sääntöjen mukaisella tavalla: suoritus-
järjestys, aitavälit ja -korkeudet, heittovälineet jne. 

Ottelu suoritettiin ryhmän mukana, jossa oli  max. 8 osallistujaa. Kisat järjes-
tettiin  yhteistyössä  LeKi  Yleisurheilun  ja  Jokamiehen  7-ottelu  ry:n  kanssa.
Osallistujia oli kaikkiaan 53.

HämSY sisulisämaastoviesti

Hakkarissa vietettiin intensiivinen puolituntinen, kun LeKi Yleisurheilu järjesti
Hämeen  sisulisämaastoviestin.  Vilskettä  oli  vaihtoalueella  ja  maastossakin,
koska  kisaan  osallistui  18  joukkuetta,  kussakin  8  urheilijaa.  Kotijoukkue  oli
kisaamassa neljän joukkueen voimin, joista ykkösjoukkue otti hopeaa.

Yhteenveto / kilpailukalenteri

 25.4.2021 / Viikkomaastot I
 28.4.2021 / HämSY pm-maastot
 3.5.2021 / Viikkomaastot II
 10.5.2021 / Viikkomaastot III  ja Lempäälän kunnan 

maastomestaruuskilpailut
 3.6.2021 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat I 
 10.6.2021 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat II
 1.7.2021 / Hyppykarnevaalit juniorikilpailut
 3.7.2021 / Hyppykarnevaalit pääkilpailut
 15.7.2021 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat III
 29.7.2021 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat IV
 2.8.2021 / Osuuspankin Hippokisat
 19.8.2021 / Piirikunnalliset viikko- ja seurakisat V / LeKi Yleisurheilun 

mestaruuskilpailut
 9.9.2021 / Lempäälän kunnanmestaruuskilpailut
 18.9.2021 / Jokamiehen 7-ottelu
 23.9.2021 / HämsY sisulisämaastoviesti
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Hyppykarnevaalit
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Lempäälässä  järjestettiin  ensimmäiset  pituuden,  kolmiloikan  ja  korkeuden
yhteiset Hyppykarnevaalit 1.-4.7.2021. Tapahtuman keskuksena toimi Hakkarin
urheilukenttä  ja  sen  lähiympäristö.  Lajikarnevaalit  ovat  valtakunnallisia
tapahtumia, jotka koostuvat nuorten yleisurheiluleiristä sekä sen yhteydessä
olevista kilpailuista. 

Hyppykarnevaalit  järjestettiin  Lempäälän  kunnan,  Yliastujat  ry:n  ja  LeKi
Yleisurheilu  ry:n  yhteistyönä.  Lempäälän  kunnan  hallinnoimissa  tiloissa
urheilukentällä,  liikuntahallilla  ja  koululla  järjestettiin  ympärivuorokautinen
leiritoiminta. 

Tapahtuma  keräsi  Lempäälään  114  leiriläistä,  ollen  eri  puolilla  Suomea
järjestettävistä karnevaaleista kesän suurin.

Yleisurheilun  lajikarnevaalit  ovat  kilpailujen  lisäksi  erinomainen  leiritys-  ja
koulutustapahtuma niin  urheilijoille,  vanhemmille  kuin seurojen ohjaajille  ja
valmentajille.  Kohderyhmänä  ovat  yli  10-vuotiaat  yleisurheilijat  sekä  heidän
taustajoukkonsa  kautta  maan.  Kouluttajina  leirillä  toimivat  lajiensa  maan
parhaat  valmentajat.  Lisäksi  lajikarnevaaleilla  oli  mukana  monia  huippu-
urheilijoitamme kuten kuvassa olevat Ella Junnila ja Daniel Kosonen.

Yliastujien puheenjohtaja Heikki Herva oli järjestytoimikunnan vetäjä ja vastasi
koulutustoiminnasta. Karnevaalileirin rehtorina toimi Reima Venhe. Kouluttajia
leirillä oli kaikkiaan 20, joista moni entinen arvokisayleisurheilija.
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Tapahtuman  avasivat  Yliastujien  puheenjohtaja  Heikki  Herva,  Lempäälän
kunnanjohtaja Heidi Rämö ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani.

LeKi Yleisurheilu vastasi tapahtuman paikallisesta organisoinnista sekä karne-
vaalikilpailujen järjestämisestä. Kisatapahtumien toteuttamisen hoiti seuran 60
vapaaehtoista tekijää. 

Nuorten 11-19 -vuotiaden sarjat kisattiin torstaina 1.7. ja yleisen sarjan pää-
kilpailut lauantaina 3.7.

Kaikki  tapahtumat  järjestettiin  terveysturvallisesti  suunnitelmien  mukaisesti.
Kisojen ensiapupalveluista vastasi SPR Lempäälän osasto.

Pääkilpailujen voittajat ja tulokset:

 N pituus: Emma Pullola, Vaasan Vasama 626
 N kolmiloikka: Ella Nisula, Kuivasjärven Aura 12.79
 N korkeus: Heta Tuuri, Lahden Ahkera 184
 M pituus: Pyry Keränen, Karkkilan Pojat 735 
 M kolmiloikka: Topias Koukkula, Kangasalan Urheilijat -68 15.92
 M korkeus: Matias Mustonen, Lempäälän Kisa Yleisurheilu 217

Matias Mustonen hyppäsi kotikentällään ennätyksensä 217.
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Joukkuekilpailut ja seuraottelut
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HämSY:n halliseuraottelu

Perinteinen Hämeen piirin halliseuraottelu jouduttiin peruuttamaan vallitsevan
koronatilanteen ja -rajoitusten vuoksi.

Pohjola Seuracup

Valtakunnallinen Pohjola Seuracup järjestettiin nyt 24. kerran. Lempäälän Kisa
Yleisurheilu kisaili  parhaan seurajoukkueen tittelistä 10.001-35.000 asukkaan
kuntien B-sarjassa.

Seuracupin  ensimmäinen  osakilpailu  käyntiin  16.6.2021  Hämeenlinnassa.
Hämeen piirin ykkösdivisioonan seuroja mukana oli viisi. LeKin osalta Seuracup
alkoi erinomaisesti; sijoitus toinen Tampereen Pyrinnön jälkeen. Pisteitä LeKi-
joukkue  keräsi  yhteensä  14450,  joka  oli  seurahistorian  suurin.  Valta-
kunnallisessa B-sarjassa LeKi Yleisurheilu oli ensimmäisen osakilpailun jälkeen
kärkipaikalla!

Seuracupin toinen osakilpailu kilpailtiin  11.8.2021 Nokialla.  LeKi-joukkueessa
oli tällä kertaa paljon puutteita ja myös viime hetken poisjääntejä sattui. LeKi
Yleisurheilu oli kuitenkin osakilpailun kakkonen Tampereen Pyrinnön jälkeen.
Toisen osakilpailun pisteet olivat 11834. 

Kokonaiskilpailussa  LeKi  oli  Hämeen  piirin  kakkonen.  Alkukilpailuissa  syntyi
yhteispistemäärä 26284 ja  se oikeutti B-sarjan kolmannelle sijalle  Riihimäen
Kiskon,  joka  kuitenkin  pääsi  kilpailemaan Superfinaaliin,  ja  Naantalin  Löylyn
jälkeen. LeKi pääsi valtakunnalliseen finaaliin nyt jo 15 kerran peräkkäin! 

Seuracupin  finaali  oli  4.9.2021  Alavudella,  jossa  kilpailuiden  järjestelyistä
vastasi  Alavuden Urheilijat.  Jännittävien vaiheiden jälkeen LeKi  Yleisurheilun
joukkue otti finaalissa lopulta ylivoimaisen voiton! Finaalin voitto oli nyt kolmas
peräkkäinen  ja  kaikkiaan  seurahistorian  yhdeksäs.  Ensimmäinen  voitto  on
vuodelta 2011 ja seuraavat 2013-17 sekä 2019-21.

Voittoresepti oli jälleen tuttu; LeKi-joukkue oli kärjen tuntumassa koko ajan ja
siirtyi  ykköspaikalle  kestävyysmatkojen  aikana.  Sukkulaviestin  upea  voitto
kruunasi jälleen kisapäivän!

Voittajien on aina helppo tuuletetella ja tämä juhla on nähty jo yhdeksän kertaa!

Seuracupin  voittamiseen  tarvitaan  laaja  ja  laadukas  urheilijajoukko,  oikea
roolitus ja sitoutuminen niihin,  venymistä ja hyvää joukkuehenkeä. Joukkue-
kilpailussa  jokaisen  joukkueen  jäsenen  suoritus  on  yhtä  tärkeä  sekä
varahenkilöiden ja kannustajien merkitys erityisen oleellinen. 

Mestaruuden  salaisuus  oli  jälleen  koko  joukkueen  tasainen  suoritus.  Laji-
voittoja  LeKin  joukkueelle  kertyi  kaikkiaan  seitsemän.  Henkilökohtaisen
lajivoiton ottivat Minja Penttilä (T11 pituus), Erin Lönnqvist (T13 60m aj), Veera
Rantala (T15 1000m kävely), Aapo Närhi (P15 seiväs), Kristiina Laitinen (N17
kuula) ja Aatu Vaittinen (M17 200m). 
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Veera Rantala käveli Seuracupin finaalin lajivoittajaksi!

Lisäksi voiton kruunannut sukkulaviesti oli lähes alusta alkaen LeKi-joukkueen
komennossa  ja  juhlaa.  Tsemppariurheilijana  palkittiin  P11-sarjan  pituudessa
kisaillut 9-vuotias Vilppu Eleinen. Joukkueen kapteeni oli Kristiina Laitinen.

Seuracupissa  LeKi-väreissä  aikaisemmin  esiintyneistä  urheilijoista  Santtu
Heikkinen,  Santeri  Kuusiniemi  ja  Matias  Mustonen kisasivat  samaan  aikaan
aikuisten ja Nora Kytäjä nuorten Ruotsi-Suomi -maaottelussa Tukholmassa.

Viljami Kuusjärvi sukkulaviestissä kiidättämässä LeKiä voittoon!

Pohjola Seuracup B-sarjan finaali 2021 / lopputulokset

1) Lempäälän Kisa Yleisurheilu 366,5
2) Naantalin Löyly 330,5
3) IF Sibbo-Vargarna 329,5
4) Kauhajoen Karhu 307,5
5) IF Raseborg 304
6) Raision Kuula 290
7) Alavuden Urheilijat 276
8) Savonlinnan Riento 269
9) Ilmajoen Kisailijat 267
10) IF Drott 247,5
11) Siilinjärven Ponnistus 246,5
12) IK Falken 224
13) Kankaanpään Seudun Leisku 219
14) Imatran Urheilijat 206,5
15) Vihdin Viesti 202,5
16) Kalajoen Junkkarit 176
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Pohjola Seuracup 2021 LeKi-voittajajoukkue (71 urheilijaa)

Aino Aalto, Aino Ahti, Saana Ahti, Eliel Bass, Elisa Eilola, Toivo Eleinen, Vilppu
Eleinen, Ella Noora Haapalehto, Nanna Harkki, Ainokaisa Heikkola, Elena Ikola,
Minea  Järnström,  Aarne  Kalela,  Minja  Kautto,  Aleksi  Kivistö,  Joona  Kivistö,
Oskari Koivu, Akseli Koivula, Pietari Koivula, Joonas Kolehmainen, Pinja Kukko,
Akseli  Kuusjärvi,  Eelis  Kuusjärvi,  Viljami  Kuusjärvi,  Nora  Kytäjä,  Kristiina
Laitinen, Joona Lehtinen, Lukas Lehtinen, Saku Lehtonen, Joel Lipponen, Luukas
Lipponen, Otso Luodeslampi, Erin Lönnqvist, Feza Mbonabingi, Jesse Mäenpää,
Miska Mänty, Jenna Mäkynen, Nella Mäkynen, Iina Niemelä, Miika Niemelä,
Niia Niemelä, Noora Nieminen, Noel Nikulainen, Aapo Närhi,  Tuomas Närhi,
Olivia Oksjoki, Minja Penttilä, Niklas Piirainen, Lilli  Pohjola, Ella Rajala, Helmi
Rajamäki,  Säde  Rasinmäki,  Eero  Ranta,  Senni  Rantala,  Veera  Rantala,  Saku
Repo, Eemeli Riikonen, Olli Riikonen, Oskari Rosenblad, Ethel Råtts, Jesse Salo,
Anni  Siivonen,  Eero  Siivonen,  Elli  Särkinen,  Aatu  Vaittinen,  Venla  Vaittinen,
Kerttuli Valtanen, Ainu Verho, Mikael Viitanen, Aada Viskari  ja Emilia Ylilehto

LeKi Yleisurheilu Pohjola Seuracupin B-sarjan voittaja 2021!
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Urheilumenestys
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Arvokilpailut

Santtu  Heikkinen  oli  Suomen  edustajana  nuorten  alle  20-vuotiaiden  EM-
kilpailussa  15.-18.7.2021 Tallinnassa  Virossa.  Santtu  sijoittui  ajalla  3.49,56
kuudenneksi  1500m  kisassa.  Alkuerissä  Santtu  taisteli  kiri-  ja  sadasosa-
kamppailussa erässään neljänneksi ottaen suoran finaalipaikan.

Santtu  Heikkinen  oli  Suomen  edustajana  myös  nuorten  alle  20-vuotiaiden
MM-kilpailuissa 18.-22.8.2021 Nairobissa Keniassa. Santtu oli alkueränsä viides
ja  selviytyi  aikavertailusta  parhaana finaaliin.  Loppukilpailussa Santtu taisteli
ajalla 3.49,14 yhdeksänneksi ollen kilpailun toiseksi paras eurooppalainen. 

Matias  Mustonen  ja  Santtu  Heikkinen  olivat  Suomen  joukkueessa   Ruotsi-
Suomi –maaottelussa 4.-5.9.2021 Tukholmassa. Santtu oli 1500m kisan viides ja
Matias  korkeuden  kuudes.  Nora  Kytäjä  oli  samassa  yhteydessä  käydyssä
nuorten alle 17-vuotiaiden maaottelussa 1500m esteiden kolmas.

Santtu Heikkinen nuorten MM-kilpailujen 1500m finaalissa Nairobissa.

SM-kilpailut

SM-hallit Jyväskylä

 Santtu Heikkinen (800m pronssia ja 1500m 4.)
 Matias Mustonen (korkeus pronssia)
 Aleksi Kivelä (3000m 13.)
 Leevi Keronen (3000m 14. ja 1500m DNF)

17-22-vuotiaiden SM-hallit Tampere

 Aleksi Kivelä (M22 800m kultaa, 1500m kultaa ja 3000m kultaa)
 Leevi Keronen (M22 3000m pronssia ja 1500m 6.)
 Pinja Lehtinen (N22 60m aj 6. ja pituus 11.)
 Sini Tirri (N22 3000m 8.)
 Venla Ranta (N22 3000m 10.)
 Santtu Heikkinen (M19 800m kultaa, 3000m kultaa ja 400m hopeaa)
 Manu Mäenpää (M19 korkeus 4. ja 60m ae)
 Emma Ranta (N19 3000m 7.)
 Joona Lehtinen (M17 300m aj 10. ja 300m 21.)
 Aatu Vaittinen (M17 60m ae)
 Ella Noora Haapalehto (N17 1500m 9. ja 800m 10.)

SM-maantiejuoksut Pyhtää

 Klaara Leponiemi (N puolimaraton hopeaa)
 Emma Ranta (N19 10km 5.)

SM-maastot Joensuu

 Santtu Heikkinen(M 4km 6.)
 Leevi Keronen (M 4km 20.)
 Joona Sointu (M 4km 28.)
 Klaara Leponiemi (N 10km hopeaa)
 Sini Tirri (N22 4.)
 Venla Ranta (N22 4km 11.)
 Milla Ala-Lahti (N22 4km 22.)
 Emma Ranta (N19 4km 8.)
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 Elsa Torvinen (N19 4km 13.)
 Helmi Karjainen (N19 4km 30.)
 Nora Kytäjä (N17 4km 13.)
 Eero Ranta (P15 4km 13.)
 Eelis Kuusjärvi (P15 4km 21.)
 Jesse Salo (P15 4km 53.)
 N22-joukkue (Sini Tirri- Venla Ranta-Milla Ala-Lahti) pronssia
 N19-joukkue (Emma Ranta-Elsa Torvinen-Helmi Karjainen) 4.
 P15-joukkue (Eero Ranta-Eelis Kuusjärvi- Jesse Salo) 4.
 Miehet joukkue (Santtu Heikkinen-Leevi Keronen-Joona Sointu) 5.

SM-hopeamitalisti Klaara Leponiemi Joensuun SM-maastoissa.

14-15 –vuotiaiden SM-kisat Kokkola

 Aarne Kalela (P14 korkeus hopeaa ja kolmiloikka pronssia)
 Aapo Närhi (P14 seiväs 7.)
 Ainu Verho (T14 3-loikka 5. ja 60m ae 9.)
 Iina Niemelä (T14 korkeus 8. ja seiväs 11.)
 Niia Niemelä (T14 seiväs 10. ja kolmiloikka 16.)
 Niia Niemelä-Iina Niemelä (T14 seiväs joukkuekilpailu hopeaa)
 Ainu Verho-Niia Niemelä (T14 kolmiloikka joukkuekilpailu pronssia)
 Niklas Piirainen (P15 kolmiloikka pronssia ja 100m aj 6.)
 Eero Ranta (P15 2000m 4. ja 1500m ej 4.)
 Otso Luodeslampi (P15 moukari 5. ja 300m 6.)
 Jesse Salo (P15 1500m ej 6. ja 800m 12.)
 Eelis Kuusjärvi (P15 kolmiloikka 9.)
 Niklas Piirainen-Eelis Kuusjärvi (P15 kolmiloikka joukkuekilpailu 

pronssia)
 Veera Rantala (T15 3000m kävely 4.)

16-17 –vuotiaiden SM-kisat Hyvinkää

 Luukas Lipponen (M16 seiväs 4. ja moukari 7.)
 Miika Niemelä (M16 korkeus 6. ja pituus 14.)
 Mikael Viitanen (M16 korkeus 8. ja kolmiloikka 10.)
 Aatu Vaittinen (M16 200m 8. ja 100m 10.)
 Joona Lehtinen (M16 100m 16. ja 200m 17.)
 Tuomas Närhi (M17 keihäs 4.)
 Nora Kytäjä (N17 200m ej kultaa ja 1500m pronssia)
 Kristiina Laitinen (N17 kuula 8., keihäs 10. ja kiekko 11.)
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19-vuotiaiden SM-kisat Turku

 Manu Mäenpää (M19 korkeus kultaa)
 Emma Ranta (N19 3000m 5.)
 Pinja Kianta (N19 keihäs 7.)

22-vuotiaiden SM-kisat Turku

 Aleksi Kivelä (M22 800m kultaa, 1500m kultaa ja 5000m 4.)
 Joona Sointu (M22 1500m 10. ja 800m 13.)
 Venla Ranta (N22 3000m ej 5. ja 5000m 10.)
 Pinja Lehtinen (N22 100m aj 7. ja pituus 12.)
 Sini Tirri (N22 5000m 12.)

Viisinkertainen nuorten Suomen mestari ja Kalevan Kisojen pronssimitalisti Aleksi 
Kivelä (kesk.) ja Leevi Keronen (oik.).

SM-moniottelut Lohja

 Eelis Kuusjärvi (P15 5-ottelu 10.)

SM-moniottelut Raasepori

 Pinja Lehtinen (N22 7-ottelu 6.)

Kalevan Kisat Tampere

 Santtu Heikkinen (3000m ej pronssia)
 Aleksi Kivelä (1500m pronssia ja 800m 6.)
 Matias Mustonen (korkeus 4.)
 Leevi Keronen (5000m 12. ja 10000m DNF)
 Emma Ranta (10000m 16.)
 Nora Kytäjä (800m 18.)

P15 4x80m aj; Niklas Piirainen (vas.), Eero Ranta, Aarne Kalela ja Eelis Kuusjärvi Oulun 
SM-viesteissä.
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SM-viestit Oulu

 M DMR 4.  (Aleksi Kivelä-Joona Sointu-Leevi Keronen-Santtu Heikkinen)
 P15 4x800m 4.  (Otso Luodeslampi-Jesse Salo-Eelis Kuusjärvi-Eero 

Ranta)
 N/M 4x1500m 5.  (Sini Tirri-Aleksi Kivelä-Nora Kytäjä-Santtu Heikkinen)
 P15 4x80m aj 6. (Eelis Kuusjärvi-Aarne Kalela-Eero Ranta-Niklas 

Piirainen)
 T15 4x80m aj 7. (Ainu Verho-Pinja Kukko-Venla Vaittinen-Erin 

Lönnqvist)
 N/M 4x1500m 9. (Emma Ranta-Leevi Keronen-Venla Ranta-Joona 

Sointu)
 P15 4x100m 13. (Otso Luodeslampi-Niklas Piirainen-Jesse Mäenpää-

Jesse Salo)

T15 4x80m aj; Erin Lönnqvist (vas.), Venla Vaittinen, Pinja Kukko ja Ainu Verho ja SM-
viestien seitsemäs sija.

LeKi Yleisurheilun edustajat saavuttivat kauden aikana SM-kisoissa yhteensä 24
mitalia; yhdeksän kultaa, viisi hopeaa ja kymmenen pronssia.

Kultaa

 Aleksi Kivelä (22 SM-hallit 800m, 1500m ja 3000m, 22 SM 800m ja 
1500m)

 Santtu Heikkinen (19 SM-hallit 800m ja 3000m)
 Manu Mäenpää (19 SM-kisat korkeus)
 Nora Kytäjä (17 SM-kisat 2000m ej) 

Hopeaa

 Klaara Leponiemi (SM-maantiejuoksut puolimaraton, SM-maastot 
10km)

 Santtu Heikkinen (19 SM-hallit 400m)
 Aarne Kalela (P14 korkeus)
 T14 SM-kisat seiväs joukkuekilpailu (Niia Niemelä-Iina Niemelä)

Pronssia

 Santtu Heikkinen (Kalevan Kisat 3000m ej, SM-hallit 800m)
 Aleksi Kivelä (Kalevan Kisat 1500m)
 Matias Mustonen (SM-hallit korkeus)
 Leevi Keronen (22 SM-hallit 3000m)
 Nora Kytäjä (17 SM-kisat 1500m)
 SM-maastot 4km N22-joukkue (Sini Tirri-Venla Ranta-Milla Ala-Lahti)
 Niklas Piirainen (P15 kolmiloikka)
 P15 SM-kisat kolmiloikka joukkuekilpailu (Niklas Piirainen-Eelis 

Kuusjärvi)
 T14 SM-kisat kolmiloikka joukkuekilpailu (Ainu Verho-Niia Niemelä)
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Aluemestaruuskilpailut

Aluemestaruuskilpailuja  järjestettiin  vain  13-sarjassa,  jossa  LeKi  Yleisurheilu
saavutti kaksi mitalia; yhden kullan ja yhden hopean.

Aluemestaruuskisojen mitalit

 Erin Lönnqvist (60m aj kultaa ja 200m aj hopeaa)

PM-kilpailut

Nuorten  (17-22  –vuotiaiden)  ja  aikuisten  piirinmestaruuskilpailuissa  LeKi
Yleisurheilu saavutti kauden aikana yhteensä 28 mitalia; kymmenen kultaa, 12
hopeaa ja kuusi pronssia.

Kultaa

 Aleksi Kivelä (PM-kisat 800m ja 1500m)
 Aku Kallio (PM-kisat 100m)
 Leevi Keronen PM-maastot 4km)
 Venla Ranta (PM-kisat 3000m ej)
 Sini Tirri (PM-kisat 800m)
 Emma Ranta (N19 PM-maastot 4km)
 Miika Niemelä (M17 PM-kävelyt 3000m)
 Tuomas Närhi (M17 PM-kisat keihäs)
 Ella Noora Haapalehto (N17 PM-kisat 2000m ej)

Hopeaa

 Aleksi Kivelä (PM-maastot 4km)
 Matias Mustonen (PM-kisat korkeus)
 Joona Sointu (PM-kisat 800m)
 Pinja Lehtinen (PM-kisat korkeus)
 Joona Lehtinen (M17 PM-kisat 400m)
 Luukas Lipponen (M17 PM-kisat moukari)
 Miika Niemelä (M17 PM-kisat pituus)
 Jere Simola (M17 PM-maastot 4km)
 Ella Noora Haapalehto (N17 PM-kisat 800m)
 Nora Kytäjä (N17 PM-maastot 4km)

 Kristiina Laitinen (N17 PM-kisat keihäs)
 Eelis Kuusjärvi (P15 PM-maastot 4km)

Pronssia

 Pinja Lehtinen (PM-kisat 100m aj ja 200m)
 Luukas Lipponen (M17 PM-kisat seiväs)
 Miika Niemelä (M17 PM-kisat korkeus)
 Ella Noora Haapalehto (N17 PM-maastot 4km)
 Jesse Salo (P15 PM-maastot 4km)

Feza Mbonabingi, yksi lekiläinen piirinmestari kesällä 2021.

Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu
saavutti  kauden  aikana  yhteensä  83  mitalia;  36  kultaa,  35  hopeaa  ja  12
pronssia.  Maastojuoksuista,  kävelyistä,  otteluista,  sisulisähuipentumasta  ja
viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat kaikkiaan 60 eri urheilijalle.
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17-v piiriottelu (HämSY:n joukkue)

LeKi-edustajat Kuortaneen piiriottelussa

 Tuomas Närhi (keihäs 5.)

SAUL SM-kilpailut

SM-kisat Mikkeli

 Pauliina Eleinen (N40 kolmiloikka hopeaa, pituus pronssia, kuula 5. ja 
kiekko 6.)

 Aku Kallio (M40 400m hopeaa ja 200m pronssia)
 Tiiu Niemelä (N45 seiväs hopeaa, korkeus pronssia ja kolmiloikka 4.)
 Hannu Niemelä (M45 seiväs 4., painonheitto 5., kiekko 8. ja kuula 9.)

SM-maraton Jyväskylä

 Tomi Forsblom (M45 kultaa)
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Palkitsemiset
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Kauden palkitsemis- ja päätöstapahtuma

Yleisurheilukauden 2021 palkitsemis- ja päätöstilaisuus oli sunnuntaina 10.10.
Moision  koululla.  Lempäälän  Kisa  Yleisurheilu  tarjosi  jälleen  kakkukahvit
menestyksekkään kauden päätteeksi ja Seuracupin voiton kunniaksi!

Tervetuloasanat lausui seuran puheenjohtaja Markku Ruonavaara, joka esitteli
myös  yhteenvedon  kauden  tapahtumista,  urheilumenestyksestä  ja  seura-
toiminnan mittareista sekä myös tulevista tapahtumista.

Pienimpien  urheilukoululaisten  osallistumispalkinnot  jaettiin  kesän  päättä-
jäisten yhteydessä urheilukentällä.

Sisulisäikäiset  (9-15 v)  piirinmestaruusmitalistit  palkittiin LeKi-piikkaripussilla.
Yhteensä  näitä  palkittavia  oli  60.  Kaikkiaan  kauden  maastojuoksuista,
kävelyistä,  otteluista,  huipentumista  ja  viesteistä  LeKi  Yleisurheilun  nuoret
saavuttivat yhteensä 83 mitalia.

Sisulisäikäiset  A-lk  taitomerkkituloksen  tehneet  32  urheilijaa  palkittiin
pokaalein.  Valmennussopimusten piirissä  oleville  urheilijoille  jaettiin sekä A-
luokkatulosten  pokaalit  että  myös  kauden  urheilumenestyksen  perusteella
myönnetyt  stipendit.  Kaikkiaan  näitä  valmennusryhmien  A-lk  palkittavia
urheilijoita oli 17 ja stipendin sai 22 urheilijaa. SM-kisoista LeKi Yleisurheilun
edustajat voittivat 23 mitalia.

LeKi-seuranennätysplaketteja  ulkoratakaudelta  jaettiin  ikäluokkien  virallisista
lajeista  kaikkiaan  29  kappaletta.  Eniten  ennätyksiä  tänä  kesänä  tekivät
nuorten/yleisissä sarjoissa Santtu Heikkinen viidellä sekä sisulisäikäisistä Venla
Vaittinen kahdella uudella seuraennätyksellä. 

Erityispalkintojen saajat ja myöntämisperusteet

Vuoden tulokas / Niklas Piirainen

Palkittava  tuli  naapuriseurasta  mukaan  LeKi  Yleisurheilun  valmennus-  ja
kilpailutoimintaan, ja hänet oli kyllä bongattu urheilukentillä.

Palkittava  on  hyvällä  kehityspolulla,  bravuurilajit  ovat  aidat  ja  kolmiloikka,
josta oman ikäluokan SM-kisoista irtosi  sekä henkilökohtainen että joukkue-
kilpailun pronssimitali. Palkittava on myös luotettava viestijuoksija, se nähtiin
niin  pm-  kuin  SM-viesteissä.  Mielenkiinnolla  odotamme  kun  tämä  niin
miellyttävä ja kohtelias nuorimies siirtyy vanhempiin sarjoihin!

27



Vuoden kehittyjä / Emma Ranta

Seurassa on useita kovia kehitysharppauksia tehneitä, mutta tästä urheilijasta
on pisin tarina kerrottavaksi.

Urheilussa  on  juhlapuheista  huolimatta  usein  tapana  arvioida  lahjakkuutta
varsin nuorena. Yleisurheilu on kuitenkin myöhäisen erikoistumisen laji, joten
kovin  aikaisin ei  kannata isompia johtopäätöksiä tehdä.  Näin ei  palkittavan
osalta tapahtunut, sillä hänelle annettiin kärsivällisesti odottaen aikaa kasvaa
ja kehittyä, kiitos asiantuntevan lähipiirin.

Palkittava  on  viimeisten  vuosien  aikana  tehnyt  isoja  kehitysloikkia,  mutta
viimeisen vuoden aikana kehitys on ollut valtava. Sykähdyttävä hetki oli nähdä
nuori  urheilija  Kalevan  kisoissa  monien  kestävyysjuoksukonkareiden  kanssa
samassa  kisassa.  Urheilemisen  lisäksi  palkittava  on  aktiivinen  ja  osaava
urheilukoulun ohjaaja, yksi seuramme luotettava ja kantava voima.

Yksi tarina on piirtynyt urheiluniilon mieleen. Vuonna 2013 Tammelassa pm-
maastojen  10-sarjassa  lähtösuoran  päässä  toiseksi  viimeisenä  ollut  tyttö
kaatui.  Viimeisenä matkassa ollut  juoksija  odotti kohteliaasti ja ohittamatta
kanssakisaajan pystyyn nousua ja jatkoi  sitten rauhallisesti perässä matkaa.
Nyt  kun  tuota  34  juoksijan  tuloslistaa  katsoo,  niin  sieltä  löytyy  kaksi  viime
kesän Kalevan kisojen urheilijaa. Toinen heistä on Saga Vanninen, mutta häntä
ei tänään täällä palkita. Mutta toinen listalta palkitaan, eikä kehitys varmasti
tähän lopu, sillä valmentajan sanoin "saaga jatkuu"! 

Vuoden tiimipelaaja / Senni Rantala

Palkitsemiskriteerit  eivät  ole  kyseisen  tittelin  osalta  muuttuneet.  Seuran  ja
joukkueen  kannalta  tärkeitä  ovat  ne  urheilijat,  jotka  ovat  aina  valmiina
lähtemään  mukaan,  kannustavat  muita  ja  laittavat  usein  kaverin  itsensä
edelle.
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Palkittava  on  todellinen  joukkuepelaaja,  kun  vaikkapa  maastojuoksuun,
viestikisaan  tai  Seuracupiin  tarvitaan  kisaajaa.  Palkittava  lähti  lyhyellä
varoitusajalla tämän vuoden Seuracupin finaalikisaan varaurheilijaksi mukaan,
myös siitä syystä, että kisaavan kaverin jännitys vähenisi.  Alavuden urheilu-
kentällä tuntui siltä, että mihin tahansa meni tai katsoi, niin siellä oli palkittava
lekivärit  kasvoissa  ja  lippu  kädessä  kannustamassa  muita  ja  iloitsemassa
omien menestyksestä. Nämä ovat niitä seuralle tärkeitä suorituksia, jotka kyllä
huomataan ja noteerataan!

Vuoden sisulisätyttö ja –poika / Pinja Kukko, Veera Rantala, Eelis Kuusjärvi,
Otso Luodeslampi, Eero Ranta ja Jesse Salo

Vuoden sisulisätytön ja -pojan palkinto on paitsi tämän kauden saavutuksista,
niin  myös kaikista menneistä sisulisävuosista.  Kaikki  palkittavat  ovat  jälleen
olleet mukana seurassa aivan nuorimmista sarjoista lähtien.

Palkittavia tyttöjä on kaksi, jotka molemmat ovat olleet tärkeitä ja luotettavia
kisaajia mm. Seuracupin kisoissa. Molempien palkittavien taustalla näkyy myös
koko  seuran  toiminnan  iso  arvostus.  Toisen  palkittavan  sisulisäura  päättyi
lajivoittajana  Seuracupin  finaalissa.  Toinen  palkittava  oli  vastaavasti  SM-
viestijoukkuessa tärkeä lenkki. 

Palkittavia poikia on neljä. Kuten sisulisätyttoihin, niin myös palkittaviin poikiin
pätevät samat sanat. SM-viesteissä tämä nelikko saavutti hienosti neljännen
sijan.  Kaikkien  poikien  sisulisäura  päättyi  kotikentällä  maastoviestissä;  neljä
joukkuetta, neljä ankkuria. 

Seura kiittää kaikkia palkittavia kaikista hienoista sisulisävuosista ja toivottaa
hyvää matkaa eteenpäin nuorten sarjoihin!
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Vuoden monitaiturit / Ethel Råtts, Erin Lönnqvist ja Oskari Koivu

Vuoden  monitaituripalkinnon  kriteerinä  on  eri  yleisurheilulajien  suoritusten
yhteismäärä.  Palkinto jaetaan sekä tyttöjen että poikien  sarjassa ja  sen voi
saada  "urallaan"  vain  kerran.  Viime  vuosien  monitaiturit  olivat  kärkipäässä
tänäkin vuonna, mutta eivät toistamiseen voi tätä palkintoa siis saada.

Vuoden monitaiturityttöjä on kaksi. Molemmat olivat kauden aikana eri lajien
monipuolisia kisaajia, sillä eihän tätä titteliä muuten voikaan saada. Kaikkiaan
näitä  eri  yleisurheilulajeja  tuli  suoritettua  kauden  aikana  13.  Palkittavia
yhdistää se, että molemmat haluavat selkeästi kehittyä ja kilpailla. Molemmat
palkittavat olivat tärkeässä roolissa LeKin Seuracupin finaalivoitossa, kun he
venyivät ennätyksiinsä, ja vieläpä samassa lajissa!   

Nuoresta  iästä  huolimatta  vuoden  monitaituripoika  oli  aktiivinen  kisaaja  jo
viime  vuonna.  Sama  meno  jatkui  ja  kaikki  lajit  sujuvat,  joten  hänkin  on
ilmeinen titteliin vaadittava monitaituri. Kauden aikana plakkariin kertyi 14 eri
lajisuoritusta. Palkittava on toisen polven lekiläinen yleisurheilija,  joten hyvä
tavoite voisi olla perhe-ennätysten rikkominen!

Vuoden juniorivalmentaja / Tanja Lähdekorpi

Seurana haluamme, että toiminnallamme on jatkuvuutta ja tulevaisuus. Siksi
nuoret osaajat ovat meille tärkeitä ja haluamme tarjota urheilemisen lisäksi
muitakin  harrastamisen  polkuja  seurassa.  Olemmekin  ylpeitä,  että  nuoret
tekijät ovat ottaneet merkittäviä rooleja seuramme toiminnoissa. 

Seuramme  on  saanut  nauttia  palkittavan  tekemisestä  jo  pitkään;  ensin
urheilijana, sitten urheilukoulun ohjaajana ja seuratoimijana. Lasten ja nuorten
ohjaamisen lisäksi palkittava on tuttu kilpailujen kisakanslisasta ja hän kuuluu
myös  LeKi  Yleisurheilun  johtokuntaan.  Ohjaustoiminnassa  palkittava  on
todellinen  luottopeluri  ja  ihan  syystä,  sillä  hän  on  osaava  ja  luotettava
vastuunkantaja.  Ja  muutenkin  oikein  pidetty  ja  mukava  tyyppi.  Palkittava
henkilö täyttää kevyesti kaikki vuoden juniorivalmentajapalkinnon kriteerit.

Seura kannustaakin palkittavaa eteenpäin ohjaajan ja valmentajan uralla!
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Vuoden seuratoimija / Pasi Svinhufvud

Urheiluseurassa on toimijoille  tarjolla  monia erilaisia rooleja. Toiset näkyvät
ulospäin enemmän, toiset vähemmän. Yhteistä on kuitenkin se,  että kaikkia
tarvitaan,  sillä  laadukas  toiminta  on  monien  hyvin  hoidettujen  asioiden
summa. 

LeKi Yleisurheilu tunnetaan osaavana kilpailujärjestäjänä. Siihen on selkeästi
pari  oleellista  tekijää;  kisoissamme  aikataulut  pitävät  ja  tulokset  syntyvät
nopeasti. Lempäälään on mukava tulla kilpailemaan, kun tietää että homma
toimii. Palkittavalla seuratoimijalla olikin tällä kisakaudella erittäin merkittävä
rooli tähän toimivuuteen.  

Palkittava ei välttämättä ole seuraväellemme aivan tutuimmasta päästä, sillä
hän  ei  itsestään  isoa  ääntä  pidä.  Eikä  kisoissa  paljon  näykään,  sillä  hän
puurtaa  omassa  "työhuoneessa"  kauden  alusta  loppuun,  illasta  ja  kisasta
toiseen.  Tulee  kentälle  ensimmäisten  joukossa  ja  saa  lähteä  viimeisten
mukana. Siinä välissä syntyy kaikkien juoksulajien ajat ja juoksijoiden järjestys,
tarvittaessa tuhannesosasekunnin tarkkuudella. Ja kaikki tuo palkittavan omin
sanoin  "tämä  on  rakkaudesta  lajiin".  Vastaavasti  seuran  sanoin  "tämä  on
arvostuksesta tekijälle".  

Huomionosoitus: Vuoden joukkue / M DMR Santtu Heikkinen, Leevi Keronen,
Aleksi Kivelä ja Joona Sointu

Yleisurheilu  on  loppujen  lopuksi  tulosurheilua,  ja  siihen  perustuu  vuoden
joukkueen valinta.

Silloin  kun  joukkue  taistelee  yleisen  sarjan  SM-viesteissä  kärkisijoista  ja
mitaleista on vuoden joukkueen tittelin arvoinen. Kun palkittavan joukkueen
keski-ikä on tarkalleen 20 vuotta, niin  odotettavissa on huikeita viestihetkiä
jatkossakin. Tänä vuonna joukkue saavutti miesten DMR-viestissä SM-kisojen
neljännen sijan. 

Huomionosoitus: Seuracup-ura / Kristiina Laitinen ja Tuomas Närhi

LeKi  Yleisurheilulle  jo  pitkään  tärkeä  kisasarja  on  ollut  valtakunnallinen
Seuracup.  Menestykseen  tarvitaan  hyviä  urheilijoita,  sitoutumista  ja
panostusta. 

Seuracupissa urheillaan 11-17 -vuotiaiden sarjoissa,  joten pelin  henki  on se,
että  joka  vuosi  yksi  ikäluokka  kasvaa  kisasarjasta  ulos.  Seura  haluaakin
huomioida  kahta  17-vuotiasta  urheilijaa,  jotka  molemmat  ovat  olleet
tärkeässä roolissa Seuracupin kisoissa näiden monien vuosien ajan. Molempia
palkittavia tulee todellakin ikävä. 

LeKi  Yleisurheilu  kiittää  näitä  palkittavia  nuoria  urheilijoita  upeista
suorituksista,  esimerkillisestä  toiminnasta  sekä  menestyksekkäistä  vuosista.
Toivotamme kaikkea hyvää 19-vuotiaiden sarjoihin!
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Vuoden aikuisurheilija / Pauliina Eleinen

Suomen  Aikuisurheiluliiton  toiminnan  slogan  ”liikuntaa  koko  elämänkaari”
kuvaa  osuvasti liiton  toiminnan  kohdistamista  koko  aikuisikäiseen  väestöön
ikärajoihin tuijottamatta.

Palkittava  aikuisurheilija  ei  ole  yleisurheilijana  ihan  uusi  tulokas.  Siitä
todistuksena  hänen  nimensä  löytyy  useammankin  kerran  seuraavaksi
jaettavan Vuoden sisulisäurheilijan kiertopalkintoon kaiverrettuna.  Tai  ei  siis
tavallaan löydy, mutta samasta henkilöstä on kuitenkin kyse. 

Oman  urheilemisen  lisäksi  palkittava  oli  ohjaajana  innostamassa  muitakin
aikuisia  yleisurheilun  pariin  sekä  toimi  kisojen  aktiivisena  toimitsijana.  Eikä
tässä vielä kaikki, sillä palkittava on tuonut lapsetkin lajin pariin. Koko perhe
onkin tuttu näky urheilukentällä.

Palkinto  tulee  kuitenkin  ensisijaisesti  urheilumenestyksestä,  jota  kertyi
Aikuisurheiluliiton SM-kisoista oman ikäluokan sarjoissa kolmiloikan hopean ja
pituuden pronssin verran!
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Vuoden sisulisäurheilija / Aarne Kalela

Vuoden  sisulisäurheilijan  titteliin  tarvittiin  tänä  vuonna  kärkitason  henkilö-
kohtainen menestys nuorimpien ikäluokkien SM-kisoissa.

Yleisurheilussa SM-kisat alkavat 14-vuotiaiden sarjasta, joten palkittava pääsi
kokemaan tuon tason kisat ensimmäistä kertaa. Palkittava ei suurta numeroa
itsestään  tee,  mutta sen sijaan tulokset  puhuvat  puolestaan.  Kokkolan SM-
kisoista  tuliaisena  olikin  kaksi  henkilökohtaista  mitalia;  korkeuden  hopea ja
kolmiloikan pronssi. 

Askelmerkit ovat siis kohdillaan, joten seura kannustaa palkittavaa jatkamaan
edelleen tällä nousujohteisella yleisurheilijan polulla!

Vuoden arvokisaurheilija / Santtu Heikkinen

Tänä vuonna tämä palkitsemiskategoria on aivan uusi.

Vuosi  sitten  arveltiin,  että  menestysresepti  on  löytynyt.  Palkittava  jatkoikin
läpimurtokauden jälkeen siitä mihin jäi ja menestys oli entistäkin parempaa.
Kotimaan kisoista saavutuksena oli  sekä aikuisten SM-halleista että Kalevan
Kisoista  pronssimitalit.  Oman  ikäluokan  SM-halleista  tuli  kaksi  Suomen
mestaruutta  sekä  hopeamitali.  Upean  hallikauden  kruunasi  osaltaan  oman
ikäluokan Suomen ennätys. Pitkän kauden päätteeksi seuran puolesta kisattiin
vielä syyskuun SM-viesteissä.

Palkittavan  kesäkausi  huipentui  todelliseen  arvokisaputkeen,  kun  tulosrajat
olivat hyvissä ajoin tehtynä. Nuorten EM-kisoissa Tallinnassa sijoitus oli 1500m
kisassa kuudes. Eksottinen tapahtuma oli nuorten MM-kisat Nairobissa, jossa
sijoitus  1500m kisassa  oli  ikäluokan maailman valioiden joukossa yhdeksäs.
Koko kauden saavutukset toivat vielä paikan toisena vuonna peräkkäin Ruotsi-
Suomi maaotteluun.

Sykähdyttävä  kausi,  jonka  ”Urheilun  ystävät  katsomosta”  palkitsevat  tässä
samalla omalla huomionosoituksellaan.  
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Vuoden urheilija / Aleksi Kivelä

Tänä vuonna  Vuoden  urheilijan  tittelin  saajaksi  oli  useampikin  todella  kova
kandidaatti.  Se  tarkoittaa  sitä,  että  seurassa  on  kovatasoisia  urheilijoita  ja
menestys huippuluokkaa.

Palkittava urheilija teki tällä kaudella lajeissaan oman läpimurtonsa aikuisten
sarjan valtakunnan kärkeen. Hallikausi huipentui Tampereella oman ikäluokan
kolmeen  Suomen  mestaruuteen,  eikä  muille  jäänyt  keski-  ja  kestomatkoilla
kuin himmeimmät mitalit. Sama meno jatkui ulkoratojen SM-kisoissa Turussa;
tuloksena kaksi mestaruutta lisää. Kausi huipentui Ratinan Stadionilla 1500m
kisan Kalevan Kisojen pronssimitaliin, ja kuudenteen sijaan 800m matkalla.

Palkittava on seuran oma kasvatti ja näyttänyt potentiaalinsa jo pitkältä ajalta.
Loistelias kausi, huikea menestys, niin hienoa, niin ansaittua!

HämSYn palkitsemiset

Hämeen Seudun Yleisurheilun päättäjäiset ja palkitsemiset päättivät osaltaan
kilpailukauden 25.11.2021. Lempäälään tuli jälleen useita huomionosoituksia. 

Tilaisuudessa palkittiin

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

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

Lempäälän Kisa Yleisurheilun palkitut

 Santtu Heikkinen  (Arvokisaurheilija  ja  Suomen mestari,   M19 sarjan
vuoden urheilija, piirinennätys M19 800m ja 1500m sekä M DMR)

 Leevi Keronen (Piirinennätys M DMR)
 Aleksi Kivelä (Suomen mestari, piirinennätys M DMR)
 Nora Kytäjä (Suomen mestari)
 Matias Mustonen (Arvokisaurheilija)
 Manu Mäenpää (Suomen mestari)
 Joona Sointu (Piirinennätys M DMR)
 Timo Reunanen (Vuoden seurajohtaja)
 LeKi Yleisurheilu HämSYn seuraliigan voittaja (stipendi)
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Muut palkitsemiset ja huomionosoitukset

Kalle Kaiharin Tukisäätiö

Kalle  Kaiharin  Tukisäätiön  urheilijastipendit  saivat  seuran  esityksen  ja  haun
perusteella Santtu Heikkinen ja Manu Mäenpää sekä valmentajastipendin Veli-
Matti Ranta. Palkitsemiset suoritettiin keväällä 2021.

SVUL Hämeen piiri

SVUL  Hämeen  piirin  perinneapurahat  saivat  seuran  esityksen  ja  haun
perusteella Santtu Heikkinen, Leevi Keronen, Nora Kytäjä, Matias Mustonen,
Manu Mäenpää ja  Joona Sointu  sekä  valmentajastipendin Veli-Matti Ranta.
Palkitsemiset suoritettiin keväällä 2021.

Kangasalan kaupunki

Kangasalan  kaupungin  urheilijastipendin  sai  seuran  esityksestä  SM-mitalisti
Milla Ala-Lahti.

Lempäälän kunta / Erik Edner -mitali

Lempäälän kunta jakaa vuosittain Erik Edner -mitalin Lempäälän hyväksi työtä
tehneelle yksityiselle taholle tai yhteisölle. Tänä vuonna yksi kolmesta mitalin
saajasta oli Lempäälän Kisa Yleisurheilu.
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Seuran hallinto
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Seuran kokoukset

Toimintakauden  aikana  seuran  sääntömääräinen  syyskokous  pidettiin
01.12.2020 ja kevätkokous 13.4.2021.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenet

 puheenjohtaja Markku Ruonavaara
 sihteeri Eerika Reunanen
 talousvastaava, varapuheenjohtaja Johanna Närhi
 valmennuspäällikkö Veli-Matti Ranta
 nuorisopäällikkö Kirsi Mänty
 yleisurheilukouluvastaava Minna Rajamäki
 kilpailuvastaava, SAUL-yhteyshenkilö Hannu Niemelä
 viestintävastaava Tanja Lähdekorpi
 viestintävastaava, varapuheenjohtaja Timo Reunanen (erosi 12.1.2021)

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 12 kertaa.

Työntekijät

Seura  palkkasi  toistaiseksi  voimassaolevalla  työsopimuksella  toiminnan-
johtajaksi Timo Reunasen 1.1.2021 alkaen. 

Lempäälän Kehitys Oy:n kesätyötuella palkattiin urheilukouluohjaajaksi Miika
Niemelä. 

Tampereen Seudun Osuuspankin (TSOP) kesätyöavustuksella palkattiin some-
reportteriksi Siiri Seva. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU)
kesätyöavustuksella palkattiin tapahtuma-avustajaksi Ella Suhonen.

Jäsenyydet

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry on Suomen Urheiluliiton (SUL), Hämeen Seudun
Yleisurheilun (HämSY), Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL), Hämeen Liikunnan
ja Urheilun (HLU) sekä SVUL Hämeen piirin jäsen. 

Markku  Ruonavaara  oli  toimintakauden  aikana  HämSY:n  hallituksen  sekä
nuoriso-  ja  seurapalvelutoimikunnan,  Matti  Närhi  valmennustoimikunnan  ja
Hannu Niemelä kilpailutoimikunnan jäsen.

Hankkeet ja avustukset

Seura  sai  Lempäälän  kunnalta  yhteisöavustusta  sekä  OKM:n  seuratukea
päätoimisen työntekijän palkkaamiseen. Lempäälän Kehitys, TSOP ja OKM/HLU
myönsivät avustukset nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Seura osallistui LeKi-sateenvarjoseurojen yhteistyökokouksiin. 

Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa

LeKi  Yleisurheilu vastasi Lempäälän kunnan maastojuoksujen 17.5.2017 sekä
yleisurheilumestaruuskisojen järjestelyistä 16.8.2017. 

LeKi Yleisurheilu osallistui sekä koordinoijana että kerhojärjestäjänä Harrastava
koululainen -hankkeseen ja  Hakkarin  liikunta-alueen toiminnan kehittämisen
mm. kuntoportaiden rakentamishankkeessa.

Muut yhteistyösopimukset

Seuralla  oli  yhteistyösopimus toimintakaudella  urheiluasujen toimittamisesta
Nonamen kanssa.
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Varainhankinta, yhteistyö-
kumppanuudet 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
 Yhteistyökumppanuudet

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 urheilija-valmentajasopimukset, jossa
määritellään myös valmennusmaksujen suuruus.

Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta

Kevään ja kesän aikana järjestettiin Hakkarissa 15 eri kilpailutapahtumaa, jotka
olivat  pääasiassa  lekiläisille  ilmaisia.  Viikko-  ja  seurakisat  sekä  Lempäälän
kunnanmestaruuskisat olivat ulkopuolisille urheilijoille maksullisia.

Kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä oli aina kioskitoimintaa. Kesän
kisapuffetista vastasivat Mirva Ikola ja Minna Rajamäki.

Yhteistyökumppanuudet

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

Toimintakauden yhteistyökuviot

 Pääyhteistyökumppanuus  Oma  Säästöpankin  kanssa  urheilukoulu-
paitojen painatuksessa, Oma Sp-yhteyshenkilö Samppa Harhala

 Mainosmyynti kausijulkaisuihin
 Yhteistyökumppanuus Tampereen Seudun Osuuspankin kanssa Hippo-

kisojen järjestämisessä, TSOP-yhteyshenkilö Terhi Antinmaa

Metarax 2022 -tiimi

Metarax  Oy  on  pirkanmaalainen  rakennus-  ja  asennuspalvelujen  ammatti-
osaaja.  Toimitusjohtaja  Henri  Valakoski,  itsekin  entinen  yleisurheilija,  lähti
tukemaan  tiimiä,  johon  kutsuttiin  LeKi  Yleisurheilun  2005-06  syntyneitä
urheilijoita.

Metarax  tukee  ja  kannustaa  tiimin  urheilijoita  tavoittelemaan  tämän  kesän
nuorten SM-kisaosallistumista, päätähtäimen ollessa 16-17v SM-kotikisat 2022
Lempäälässä.  Tuen  avulla  Metarax  2022  -tiimin  urheilijoille  mahdollistetaan
mm. yhteisiä leiripäiviä.

Metarax 2022 -tiimiin kesällä 2021 kutsutut urheilijat: Ella Noora Haapalehto,
Pinja Kukko,  Veera Rantala,  Eelis  Kuusjärvi,  Joona Lehtinen,  Saku Lehtonen,
Luukas  Lipponen,  Otso  Luodeslampi,  Miika  Niemelä,  Niklas  Piirainen,  Eero
Ranta,  Jesse  Salo,  Aatu  Vaittinen  ja  Mikael  Viitanen  (jäi  pois  kauden  2021
päätyttyä).
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Muut yhteistyökumppanuudet

SPR  Lempäälä  vastasi  Hippokisojen,  Hyppykarnevaalien  sekä  Jokamiehen  7-
ottelun  kilpailutapahtumissa  ensiavusta.  SPR:n  yhteyshenkilönä  kaikissa
tapahtumissa toimi Mikko Lappalainen.

Joulukuusimyyjäiset

Seura on perinteisesti saanut varainhankintatuloa joulukuusimyynnistä, jonka
tuotto käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten yleisurheilutoimintaan.

Jouluna 2020 myydyt kuuset olivat kaikki kotimaisia ja Orivedellä kasvatettuja.
Kuusia  myytiin  Hintakaaressa  (Kuljun  Kartanolla)  ja  Liikuntaparkissa.  Myynti
toteutettiin talkoovoimin 17.-23.12.2020 välisenä aikana.
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Hakkarin kuntoportaat
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Kuntalaisten kuntoportaat -investointihanke

Kuntoportaat rakennettiin Lempäälän Kisa Yleisurheilun ja Lempäälän kunnan
yhteistyönä, jossa pääyhteistyökumppanina on Hauhon Säästöpankkisäätiö ja
päärahoittajana Leader Kantri / EU:n maaseuturahasto. 

LeKi Yleisurheilu oli hankkeen vireillepanija, toteuttaja sekä koko rahoituksen
hankkimisesta  vastannut  taho.  Lempäälän  kunta  tuki  hanketta  teknisissä
asioissa sekä osoitti alueen, jolle kuntoportaat rakennettiin.

Hankkeen budjetti oli 43.000 euroa, ja se toteutui täsmällisesti.

Toteutus  tehtiin  Leader-investointihankkeena,  jolle  ELY-keskus  myönsi  50  %
investointituen. Hauhon Säästöpankkisäätiö myönsi hankkeelle 13.500 euron
avustuksen.  Hankkeen  omarahoitusosuus  8.000  euroa  hankittiin  yrityksille,
yhteisöille  ja  yksityisille  henkilöille  suunnatun  rahankeräyksen  kautta  sekä
talkootyön avulla itse projektin aikana.

Kuntoportaat lukuina

 Askelmien määrä 128 kpl
 Askelman nousukorkeus 9 cm
 Askelman etenemä 45 cm
 Leveys 3 m
 Pituus 65 m
 Kokonaisnousu 13 m
 Nousukulma 11 astetta

Avajaistapahtuma

Kuntoportaiden viralliset avajaiset järjestettiin 4.8.2021.

Tilaisuuden  avasi  esityksellään  Lempäälän  mieskuoro.  Avajaispuheet  pitivät
Minna Rajamäki (LeKi Yleisurheilu), Samppa Harhala (pääyhteistykumppani) ja
Heikki Hakala (Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja). 

Nauhan leikkasivat  Markku  Ruonavaara  (LeKi  Yleisurheilu  puheenjohtaja)  ja
Kari Auvinen (Lempäälän kunnan talousjohtaja ja vs. kunnanjohtaja).
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Hankkeen toteutuskumppanit

    • Oskari Raunio, markkinointiyhteistyö
    • Ramboll Finland Oy, suunnittelu ja piirustukset
    • Olavi Liuha Tmi, maanrakennus- ja pohjatyöt
    • R-Fix Oy, kuntoportaiden puurakentaminen
    • Hartman Rauta Oy, kestopuu ja muut rakennusmateriaalit
    • Wurth Oy, kiinnitystarvikkeet
    • Sähköiste Oy, valaistustarvikkeet
    • Pihastamo Oy, alueen maisemointi
    • Lammin Puutarhamulta Ay, alueen maisemointi

Rahoituksen pääyhteistyökumppani

    • HAUHON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ

Rahoituksen yrityskumppanit

    • APUKAUPPA OY
    • EMILLS
    • HAKALA YHTIÖT
    • HYVINVOINTISTUDIO KEHOTUS
    • KIILTO OY
    • KRISTIAN LELLA OY
    • KUVAUSPALVELU SALOPINO
    • LAKI- JA YRITYSPALVELU RATINEN OY
    • LEANVENTION OY 
    • LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY
    • LIIKUNTAPARKKI OY
    • MONTONEN CONSULTING OY
    • OFOCAL OY
    • PIHASTAMO OY
    • RAKENNUSURAKOINTI E VUORINEN OY
    • SASKIIA PHOTOGRAPHY
    • SOIVA SYDÄN
    • STUDIO BAILA OY 
    • SUUNTIMA PT ANNE LINDHOLM
    • TOUTOSEN LOMAHUVILAT

    • TULE KUNTOON OY
    • WWW.PERTTIRATILAINEN.FI 

Rahoituksen yhdistys- ja yhteisökumppanit

    • KESKUSTAN LEMPÄÄLÄN KUNNALLISJÄRJESTÖ
    • KOKOOMUKSEN LEMPÄÄLÄN KUNNALLISJÄRJESTÖ
    • LEMPO-VOLLEY RY
    • LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY 
    • LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI RY SÄÄTIÖ 
    • LEMPÄÄLÄN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ
    • LEMPÄÄLÄN TENNISSEURA RY
    • LIONS CLUB LEMPÄÄLÄ
    • LIONS CLUB LEMPÄÄLÄ KIPINÄ
    • MTK LEMPÄÄLÄ
    • SPORT SALIBANDY RY

Yksityiset lahjoittajat

    • TEEMU HILTUNEN 
    • JOUKO HUTTUNEN
    • ANNA-MARI KNUUTI
    • JUHO KNUUTI
    • MIKKO KÄRKI
    • PERHE LASSE LAHTINEN
    • ARMI LUNDÁN
    • JARI LUNDÁN
    • PERHE TOMI NOKELAINEN
    • SUSANNA OKSJOKI
    • ELLA PÄIVÄRINTA
    • JARKKO PÄIVÄRINTA
    • MINNA RAJAMÄKI
    • TIMO REUNANEN
    • SARA RIIHIMÄKI
    • MAIRE SIMONEN
    • RISTO SIMONEN
    • JANNE VIITALA
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