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YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA JA HALLITUS VUODELLE 2012 

Jaoston hallituksen kokoonpano: 

 

puheenjohtaja Markku Ruonavaara 

sihteeri  Marjo-Riitta Suonpää 

talousvastaava Ulla-Maija Kulmanen 

valmennusvastaava Janne Viitala 

urheilukouluvastaava Minna Rajamäki 

varainhankintavastaava Markku Lipponen 

kilpailuvastaava Pasi Kivelä 

tiedotusvastaava Timo Reunanen 

projektivastaava Veli-Matti Ranta 

   

1. URHEILUKOULU 

Talvikauden 2011-12 urheilukoulussa on kolme ryhmää, joille järjestämme harjoituksen viikoittain. Sen 

lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua erillisiin harjoituksiin punttisalilla, ulkona, Pirkkahallissa tai 

valmennusryhmien salivuorolla. 

Kesällä 2012 jatkamme urheilukoulutoimintaa pääosin edellisten vuosien tapaan. Viikkoharjoituksia 

pidetään tiistaisin, ja laji-illat vuorottelevat kisojen kanssa torstaisin. Tämän lisäksi järjestetään 

jatkoryhmä, jossa harrastuneimmat voivat saada syventävää opetusta normaalien ryhmätuntien lisäksi, 

sekä päiväharjoituksia kiinnostuneille sekä Hakkarissa että Sääksjärven kentällä.  

Kesäkaudella 2012 panostamme edelleen myös aikuisten mahdollisuuteen yleisurheilla ja opetella lajien 

perustekniikoita aikuisten ryhmässä lasten urheilukoulun lomassa. Vanhempi-lapsi-ryhmää pyritään 

laajentamaan suuren kysynnän vuoksi.  

Kesäkauden päätteeksi ja talvikauden alkajaisiksi pidämme syksyllä LeKi-leirin urheilukoululaisille. 

Harkitsemme osallistumista Youth Athletics Games –tapahtumaan Helsingissä 25.-26.6.  

Pidämme ohjaajiemme koulutustason nykyisellä hyvällä tasolla. Lähetämme uudet ohjaajat tarpeen 

mukaan HämSY:n kursseille, ja ohjaajien omaa jatkokouluttautumista tuetaan osallistumalla 

kurssikustannuksiin. 

2. VALMENNUS 

Jatkamme valmennustoimintaa edellisten vuosien tapaan. Valmennusryhmät harjoittelevat sekä 

omatoimisesti että yhteisharjoituksin. Seuran omia leirejä järjestetään kolme. Uusien valmentajien 

kouluttamista sekä nykyisten jatkokoulutusta tuetaan osallistumalla kurssien kustannuksiin. 
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3. KILPAILUT 

Herätimme 2011 taas henkiin Hakkarin kansalliset kisat järjestämällä nuorisokansalliset kisat kesäkuun 

alussa. Vuonna 2012 järjestämme kisat kansallisina, jolloin aikuissarjojen lajit saavat pääpainon.  

Aiomme hakea HämSY:ltä järjestettäväksi yhtä sisulisäikäisten sekä Vattenfall-seuraottelukisaa.  

Muutoin järjestämme kilpailuja Hakkarissa pääosin oman urheilukoulun tarpeisiin. Ratakilpailuista suurin 

osa tai kaikki järjestetään kuitenkin piirikunnallisina, jolloin muidenkin paikkakuntien seurojen urheilijat 

voivat osallistua niihin. Lisäksi järjestämme yleisurheilukoulun osana omia maastojuoksukilpailuja, 

joihin voivat ottaa osaa muissakin LeKi:n jaostoissa harrastavat lapset ja nuoret. 

Kunnan liikuntapalveluiden järjestämissä kunnanmestaruuskisoissa sekä kuntaottelussa vastaamme 

kisojen järjestelyistä ja tulospalvelusta. 

4. VARAINHANKINTA 

Varainhankinnassa jatkamme edellisen vuoden hankintakeinoja, joita ovat mm. kuusenmyynti, 

kesäjulkaisun mainosmyynti, kilpailujen sponsorointit ja seuratukiavustukset. Muutoin pyrimme 

pitäytymään varainhankinnassa urheiluun liittyviin aktiviteetteihin.  
 

Urheilutoimintaan liittyvinä varaihankintana osallistumme edellisvuosien tapaan Ideapark-juoksun 

järjestelytöihin sekä järjestämällä kilpailuja, joiden osallistumismaksuista ja buffettimyynnistä saamme 

tuloja. 

5. HALLINTO 

Osallistumme Suomen Urheiluliiton Kärkiseurakoulutusohjelmaan. Vuoden aikana seuran toiminta 

tullaan arvioimaan, ja panemme alulle kehityshankkeen, joka määritellään koulutuksen aikana. Muutoin 

jatkamme toimintaa käsikirjamme mukaisesti, ja käsikirjaa päivitetään, jos toimintatapoja on tarpeen 

muuttaa. 

6. TIEDOTUS 

Lempäälän Kisan yleisurheilutoiminnan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen toteutetaan pääasiassa 

kotisivujen www.lekiyu.net kautta, mukanapidettävällä painetulla kesän kausivihkosella sekä 

urheilukentän ilmoitustaululla.  

Lempäälän-Vesilahden Sanomien kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä toiminnan näkyvyyden ja 

tunnettavuuden kasvattamiseksi Lempäälässä. 

7. URHEILULLISET TAVOITTEET 

Sisulisäurheilijoidemme tavoitteena on menestyä Hämeen piirin kahdessa Vattenfall-seuraottelussa siten, 

että selviydymme Vattenfall seura-cupin Giga-sarjan valtakunnalliseen finaaliin (maan 15 parasta 10.000 

- 25.000 asukkaan kuntien seuraa), ja voimme finaalissa menestyksekkäästi puolustaa vuoden 2011 

mestaruutta. 

http://www.lekiyu.net/
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Osallistumme seurana Flying Finns -kestävyysjuoksusarjaan siten, että tuemme osakilpailumatkoja ja 

maastofinaalimatkaa. Tavoitteena on tarjota useammalle kestävyysjuoksua harrastavalle nuorelle 

seuracupin tapaan mahdollisuus edustaa seuraa joukkueena ja päästä osallistumaan elämyksellisiin 

kisoihin. 

Yhä suurempi joukko valmennettaviamme tavoittelee menestystä SM-tasolla vuonna 2012. Tavoitteena 

on saada Kalevan kisoihin 5-6 urheilijaa ja SM-viesteihin aikuissarjoihin 2 joukkuetta sekä nuorten 

sarjoihin 4. Nuorten ikäkausi-SM-kisoihin tavoite on saada yli 30 urheilijaa. Kesän nuorten arvokisoihin 

(17- ja 19-sarjojen maaottelut, pohjoismaiden mestaruuskisat ja 19-vuotiaiden MM-kisat Barcelonassa) 

uskomme yltävän 3-4 lekiläisurheilijaa. 

8. HENKISET TAVOITTEET 

Lempäälän Kisan yleisurheilijoiden yhteenkuuluvaisuudentunnetta, me-henkeä parantaaksemme 

haluamme korostaa viestien, seuraotteluiden ja muiden joukkuetapahtumien osuutta toiminnassa, ja 

pyrimme saamaan entistä useammat mukaan erilaisiin joukkueisiin. Pyrimme edistämään kaikkien 

toiminnassa mukanaolevien lasten, nuorten, heidän perheidensä ja muiden seuratoimijoiden paitsi fyysistä 

myös psyykkistä hyvinvointia järjestämällä monenlaisia mahdollisuuksia yhdessäoloon urheilun 

merkeissä sekä tarjoamalla kaikille mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja henkilökohtaiseen 

kehittymiseen. 

 

Tavoitteenamme on lempääläinen yleisurheiluperhe, jossa eri-ikäiset ja -tasoiset urheilijat ja muut 

seuratoimijat voivat harrastaa yleisurheilua yhdessä, toisiaan tukien ja hyvässä hengessä. 

 

 

Teemme seuratyötä 
ensisijaisesti lapsia ja 
nuoria varten.

Ilman urheilevia lapsia ei olisi 
aikuisurheilijoita, valmentajia, seura-

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

tärkeimpiä.

Teemme seuratyötä 
yhdessä hyvässä 
hengessä. 

Tahdomme olla porukka, jossa kaikki 
voivat osallistua ja jossa kaikki viihtyvät;

siksi meidän on pidettävä huolta 
toisistamme.

Haluamme yhteisönä ja 
yksilöinä kehittää ja 
kehittyä pitkäjänteisesti. 

Vaikka toimimme pääosin 
vapaaehtoisvoimin, haluamme että 
toimintamme on asiantuntevaa ja 
laadukasta, ja että sillä on tulevaisuus;  
siksi haluamme jatkuvasti oppia lisää.

 


