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Talvikausi 2018-2019 

Urheilukoulu pidettiin syyskaudella 17.9.-9.12.2018 ja kevätkaudella 7.1.-
14.4.2019 välisenä aikana. Ryhmissä oli yhteensä 105 osallistujaa (Vihreät 
13, Keltaiset 10, Oranssit 27, Siniset 20, Punaiset 25, pienryhmät 10). 

Vihreät (2013), Keltaiset (2011-2012) ja Oranssit (2009-2010)  

Ryhmät harjoittelivat Lempoisissa kerran viikossa maanantaisin ja keskiviik-
koisin. Syys- ja kevätkaudella järjestettiin ryhmäkohtaisesti kahden tunnin 
leiripäivät Liikuntaparkissa. 

Vihreiden maanantairyhmässä vastuuohjaajana oli Ninna Varjus apunaan 
Leevi Lipponen. 

Keltaisten keskiviikkoryhmässä vastuuohjaajana oli Virpi Salmi ja apuohjaa-
jina Elina Rantala ja Inka Amberla. 

Oranssissa ryhmässä vastuuohjaajana toimi Virpi Salmi ja apuohjaajina Elina 
Rantala ja Tiina Amberla. 

Siniset (2007-2008) ja Punaiset (->2006)  

Ryhmät harjoittelivat Lempoisissa kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja 
torstaisin. Lisäksi sekä syys- että kevätkaudella järjestettiin kolmen tunnin 
leiripäivä Liikuntaparkissa. 

Sinisen ryhmän vastuuohjajana toimi Juuso Petäjäsuo, apunaan Leevi Lip-
ponen. 

Punaisessa ryhmässä ohjauksesta vastasi Kirsi Mänty, apunaan Johanna 
Tuominen. Kiertävästä ohjauksesta vastasivat Santeri Kuusiniemi, Markku 
Lipponen, Kirsi Mänty, Juuso Petäjäsuo, Eerika Reunanen ja Johanna Tuo-
minen. 

Kesäkausi 2019 

Kesän urheilukoulu toteutettiin Hakkarin maastoissa ja hiekkakentällä, sillä 
urheilukenttä ei peruskorjauksen vuoksi ollut käytettävissä. Kausi alkoi pe-
rinteisen kolmen osakilpailun maastojuoksucupilla 25.4.-7.5.2019 välisenä 
aikana. Kisasarjaan osallistui jälleen runsaslukuinen juoksijajoukko, ja kaikki 
vähintään kahteen osakilpailuun osallistuneet palkittiin viimeisessä osakil-
pailussa. Viimeisen osakilpailun yhteydessä ratkottiin myös Lempäälän kun-
nan maastojuoksumestaruudet. 

Urheilukoulua järjestettiin kesäkaudella 8.5.-27.8.2019 välisenä aikana. 
Osallistujia oli kesän aikana kaikkiaan 210.  

Yleisurheiluleikkikoulussa oli kolme ryhmää (Aikuinen-lapsi, Vihreät ja Kel-
taiset) ja harjoituksia kerran viikossa tiistaisin 1h/kerta.  

Yleisurheilukoulussa oli vastaavasti kolme ryhmää (Oranssit, Siniset ja Pu-
naiset) ja harjoitukset tiistaisin 1,5h/kerta. Lisäksi tarjolla oli Viialan kentällä 
laji-iltoja sekä kesäliigan kilpailuja naapuriyhteistyösseurojen järjestäminä. 
Lisäksi maanantaisin (Hakkari) ja keskiviikkoisin (Sääksjärvi) oli mahdollista 
osallistua päivätreeneihin koulujen loma-aikana 3.6.-31.7.2019. 
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Aikuinen-lapsi –ryhmä 

Aikuinen-lapsi –ryhmässä oli vastuuohjaajana Anu Mäkelä sekä ohjaajina 
Ronja Mäkelä ja Rebekka Nurmi. Ryhmässä harjoitteli kesän aikana 35 van-
hempi –lapsi paria. Lapset olivat iältään 3-4 -vuotiaita. 

Vihreä ryhmä 

Vihreässä ryhmässä (2014-syntyneet) oli kesän aikana 31 lasta. Ryhmän 
vastuuohjaaja oli Virpi Salmi. Ryhmässä ohjaajina toimivat Inka Amberla, 
Tero-Pekka Asikainen, Kristiina Laitinen, Emma Ranta, Elina Rantala sekä 
Miia Valtanen. 

Keltainen ryhmä 

Keltaisessa ryhmässä (2012-2013 –syntyneet) oli mukana 23 poikaa ja 35 
tyttöä. Ryhmässä vastuuohjaajina toimivat Jasmin Juujärvi ja Tanja Lähde-
korpi. Ohjaajina toimivat Leevi Lipponen, Manu Mäenpää, Satu Niinimäki, 
Juha Närhi, Juuso Petäjäsuo, Johanna Ranta, Venla Ranta ja Anni Tiensuu. 

Oranssi ryhmä 

Oranssissa ryhmässä (2010-2011 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana 38. 
Ryhmän vastuuohjaajia olivat Pauliina Eleinen ja Marika Kuusjärvi. Ohjaajina 
toimivat Tiina Amberla, Leevi Lipponen, Tanja Lähdekorpi, Johanna Ranta 
Virpi Salmi ja Anni Tiensuu. 

Sininen ryhmä 

Sinisessä ryhmässä (2008-2009 –syntyneet) oli lapsia kesän aikana 25. Vas-
tuuohjaajana oli Juuso Petäjäsuo, ja muina ohjaajina Kati Kopperoinen sekä 
Venla Ranta. 

Punainen ryhmä 

Punaisessa ryhmässä (->2007-syntyneet) oli kesällä mukana 23 urheilijaa. 
Punaisessa ryhmässä ohjaajina oli vastuuohjaajana Kirsi Mänty apunaan 
Jasmin Juujärvi ja Leevi Lipponen. 

Laji-illat 

Laji-iltojen vastaavana toimi Kirsi Mänty ja ohjaajina olivat Tero-Pekka Asi-
kainen, Markku Lipponen, Eerika Reunanen ja Johanna Tuominen. 

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 urheilukoulun päätöstilai-
suus 27.8.2019, jossa ohjelmassa oli erilaisia toimintarasteja.  

Cooperin testi ja Kunniakierros –tapahtuma olivat uudella urheilukentällä 
12.9.2019. 



 

6 
 

  

Valmennustoiminta 

6 



 

7 
 

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, Helmi Karjainen, Milla Ala-Lahti, Sakari 
Koivuniemi, Emma Ranta / Veli-Matti Ranta 

 Aleksi Kivelä / Pasi Kivelä 

 Santtu Heikkinen / Markku Heikkinen 

 Matias Mustonen / Pekka Koskinen 

 Leevi Lipponen / Markku Lipponen 

 Santeri Kuusiniemi / Janne Viitala 

 Joona Sointu / Hannu Sointu 

 Manu Mäenpää / Pasi Mäenpää 

 Juha Närhi / Matti Närhi 

 Pinja Lehtinen / Kari Lehtinen 

 Kristiina Laitinen / Johanna Tuominen 

 Nora Kytäjä / Jukka Kilpinen 

 Joel Sillanpää / Jari Sillanpää 

 Klaara Leponiemi 

 Jasmin Juujärven ja Pinja Kiannan valmentajat olivat seuran ulko-
puolelta 

Muut valmentajat 

 Raimo Lehtinen / voimavalmennus 
 

 

Nuorisovalmennusryhmät 

Nuorisovalmennusryhmät toimivat jälleen läpi vuoden. Pääasiassa ryhminä 
toimivat heittoryhmä ja kestävyysjuoksijoiden ryhmä. Ryhmät harjoittelivat 
oman ryhmän vetäjien suunnittelemien ohjelmien mukaisesti osaksi seuran 
valmennusryhmien vuoroilla. 

Nuorisovalmennusryhmien vetäjät 

 Heittoryhmä / Matti Närhi ja Markku Lipponen 

 Kestävyysjuoksuryhmä / Veli-Matti Ranta 

 
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, lähinnä vaan 
Hakkarin punttisalivuoro kerran viikossa. Ulkona harjoittelu tapahtui Hakka-
rin kentän remontin takia paljolti naapurikuntien kentillä. Kisakauden oh-
jelma koostui harjoitusten lisäksi kilpailuista ja lisäoppia haettiin myös mm. 
lajikarnevaaleilta. 
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Seuran oma leiri 

Valmennusryhmälle järjestettiin taas yhteinen viikonloppuleiri, tällä kertaa 
Kuortaneen urheiluopistolla tammikuussa 2019. Leirillä mukana oli myös 
nuorisovalmennusryhmän urheilijoita. 

 

Testaustoiminta 

Harjoituskaudella 2018-2019 jatkettiin säännöllistä testaustoimintaa yhdes-
sä Varalan Urheiluopiston kanssa. Testeissä mitattiin nuorille tärkeitä fyysi-
siä 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 2018-2019 mukana lukuisa joukko 
LeKi YU:n urheilijoita. 

 
Valmennuspäällikkö etsii koko ajan uusia lahjakkuuksia! 
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Maastocup 

LeKi Yleisurheilu järjesti kolme osakilpailua käsittäneen maastojuoksucupin 
(25.4., 2.5. ja 7.5.).  

Ensimmäisessä ja kolmannessa osakilkpailussa oli osallistujia noin 90, mutta 
toisessa peräti 150. Toisen kisan osallistujamäärä nostivat piirin hiihtäjät, 
jotka olivat paikalla aina Krista Pärmäkoskea myöden. 

Viimeisessä ja samalla kunnanmestaruusmaastokisoina toimineessa osakil-
pailussa jaettiin Lempäälän kunnanmestaruusmitalit. Lisäksi jaettiin maas-
tocupin osallistumispalkinnot aktiivisesti osallistuneille. 

        

 

HämSY:n pm-sisulisämaastot 

Hämeen piirin 9-15 -vuotiaiden maastojuoksumestaruudet ratkottiin nyt 
toisen kerran peräkkäin kotikentällä Hakkarissa 11.5.2019. Kokenut kisäjär-
jestäjä suoriutui urakasta totutun tyylikkäästi. 

LeKi Yleisurheilun joukkueessa juoksi kaikkiaan 41 edustajaa. Kasvua vuo-
dentakaiseen oli 25%. Harmillista ja huolestuttavaa oli, että kokonaisuudes-
sa osallistujamäärä putosi reilusti (noin 80 juoksijaa!) viime vuodesta. 

Kotijoukkue urheili suorastaan loistavasti, ja kaikki suoriutuivat omilla mat-
koillaan erinomaisesti! Hyvien suoritusten myötä seurauksena oli se, että 
myös tulosta tuli ennätystystä sivuava määrä eli 19 mitalia. Mitaleista peräti 
12 oli mestaruutta, neljä hopeista sekä kolme pronssista. Kun jaossa oli 
kaikkiaan 28 mestaruutta, niin osumaprosentti oli melkoisen kova! Mitali-
taulokolla mitattuna LeKi Yleisurheilu olikin kisojen paras seura! 
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Osuuspankin Hippokisat 

Tänä vuonna Osuuspankin Hippokisat saatiin järjestää vastavalmistuneella 
urheilukentällä 10.9.2019. Tapahtuma houkutteli Hakkarin kentälle yli 250 
lasta juoksemaan, hyppäämään ja heittämään 3-11-vuotiaiden sarjoissa. 

Kaikki osallistujat palkittiin Hippo-mitalilla ja pillimehulla. Myös Henri Hippo 
oli totuttuun tapaan mukana kannustamassa lapsia. Hippo-kisat järjestettiin 
nyt seitsemäntenä kesänä peräkkäin Hakkarissa. 

Ihan pienimmillä ei ollut ajanottoa, vaan heidän kohdallaan uskotaan ja 
toivotaan juoksemisen ilon olevan se paras palkinto (mitalin ja pillimehun 
lisäksi) osallistumisesta. Kiva, kun olitte mukana!    

 

Piirikunnalliset viikkokisat 

Kesällä 2019 Hakkarissa ei järjestetty yhtään viikkokilpailua kenttäremontin 
vuoksi. Olimme jälleen mukana organisoimassa lähialueen seurojen kanssa 
seitsemän kilpailun ”Kesäliigaa”, joihin järjestettiin myös yhteiskuljetuksia. 

 

Yhteenveto / kilpailukalenteri 

25.4.2019 / Maastocup I  
2.5.2019 / Maastocup II 
7.5.2019 / Maastocup III / Lempäälän kunnanmaastojuoksumestaruus 
11.5.2019 / HämSY:n pm-sisulisämaastot 
30.5.2019 / Kesäliiga Tammela 
6.6.2019 / Kesäliiga Hervanta 
18.6.2019 / Kesäliiga Kangasala 
3.7.2019 / Kesäliiga Valkeakoski 
31.7.2019 / Kesäliiga Hämeenlinna 
14.8.2019 / Kesäliiga Vehmainen 
20.8.2019 / Kesäliiga Toijala 
10.9.2019 / Osuuspankin Hippokisat 
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HämSY:n halliseuraottelu 

HämSY:n perinteinen halliseuraottelu kisattiin 16.12.2018 Pirkkahallissa 
kaikkiaan kahdeksan seuran voimin. LeKi Yleisurheilu oli mukana 23 urheili-
jan joukkueella. Seuraottelu koostui 11-, 13- 15- ja 17 –vuotiaiden tyttöjen 
ja poikien lajeista sekä sukkulaviesteistä. Kaikkiaan kahdeksan seuraa osal-
listui seuraotteluun. LeKi oli seuraottelun vkuudes. 

Halliseuraottelun 2019 loppupisteet 

1. Tampereen Pyrintö 767 
2. Hämeenlinnan Tarmo 523 
3. Ikaalisten Urheilijat 396 
4. Tammelan Ryske 376 
5. Vehmaisten Urheilijat 347 
6. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 333 
7. Nokian Urheilijat 79 
8. Viialan Valtti 61 

 

 

 

Karhu-viesti 

LeKi Yleisurheilu osallistui 6.4.2019 perinteiseen Karhu-viestiin naisten 
joukkueella. Tuloksena oli upea kakkossija reilun minuutin voittaja Jyväsky-
län Kenttäurheilijoiden joukkueen takana. LeKi Yleisurheilun joukkueessa 
järjestyksessä juoksivat Miia Niittynen, Venla Ranta, Milla Ala-Lahti, Anniina 
Mahkonen ja Klaara Leponiemi. Kokonaispituudeltaan viesti oli 34,7 km ja 
LeKin aika 2.13,18. 

Miesten kilpasarjan voitti naisten tapaan Jyväskylän Kenttäurheilijoiden 
joukkue. Nopein joukkue oli kuitenkin erikoisjoukkueiden sarjassa kisannut 
Pihlajinna-KylVe, jonka riveissä juoksivat LeKi Yleisurheilun Leevi Keronen ja 
Santtu Heikkinen. 

Karhu-viesti juostiin nyt 42. kerran ja kilpailu on Suomen suurin maantie-
viesti. Miesten viesti juostaan Raumalta Poriin ja naisten Eurajoelta Poriin. 
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Seuracup 

Valtakunnallisen Seuracupin Hämeen 1. divisioonan ensimmäinen osakilpai-
lu kisattiin 25.6.2019 ja viime vuoden tapaan Forssassa. Ykkösdivisioonaan 
kuuluvat piirin kuusi parasta seuraa. 

LeKin osalta Seuracup käynnistyi jälleen erinomaisesti; sijoitus oli toinen 
Tampereen Pyrinnön jälkeen. Pisteitä LeKi-joukkue keräsi yhteensä 12395. 
Tänä vuonna Seuracupin sarjajako uudistui ja valtakunnallisessa B-sarjassa 
LeKi oli ensimmäisen osakilpailun jälkeen viidentenä. 

Seuracupin toinen osakilpailu oli Nokialla 7.8.2019. Kisasarja jatkui joukku-
een osalta loistavasti; LeKi oli jälleen toiseksi paras seura Tampereen Pyrin-
nön jälkeen. Toisen osakilpailun pisteet olivat yhteensä 13139. 

Kokonaiskilpailussa LeKi oli Hämeen piirin toiseksi paras. Alkukilpailuista 
kertyi yhteispistemäärä 25534 ja se toi LeKille alkukilpailuissa B-sarjan ne-
lostilan. LeKi selviytyi valtakunnalliseen finaaliin jo 13 kerran peräkkäin! 

Seuracupin finaali käytiin 31.8.2019 Imatralla, jossa kilpailuiden järjestelyis-
tä vastasi Imatran Urheilijat. LeKi lähti finaaliin uusien ja isojen seurojen 
joukossa haastajan roolissa. Jännittävässä kilpailussa LeKi Yleisurheilun nuo-
ret venyivät loistaviin suorituksiin ja joukkue juhli heti uuden sarjan palkin-
tojenjaossa mestaruutta!  

Finaalissa lajivoittoja kertyi LeKin joukkueelle kaikkiaan yhdeksän. Lajivoiton 
ottivat Erin Lönnqvist (T11 60m aj), Nella Mäkynen (T13 1000m), Iina Nie-
melä (T13 korkeus), Aarne Kalela (P13 korkeus), Ella Noora Haapalehto (T15 
seiväs), Nora Kytäjä (T15 2000m), Veera Rantala (T15 1000m kävely), Miika 
Niemelä (P15 seiväs) ja Manu Mäenpää (M17 pituus).  

Tsemppariurheilijana palkittiin Akseli Kuusjärvi. Joukkueen kapteenina toimi 
Leevi Lipponen. 
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Lopputulokset B-sarjan Seuracup –finaali 2019 

1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 323 
2. Savonlinnan Riento 301,5 
3. Naantalin Löyly 298,5 
4. Imatran Urheilijat 294,5 
5. Riihimäen Kisko 287 
6. Raision Kuula 272 
7. IF Raseborg 272 
8. Siilinjärven Ponnistus 230,5 
9. IF Drott 228 
10. IF Sibbo-Vargarna 201,5 
11. Alavuden Urheilijat 196,5 
12. Lauttakylän Luja 174 
13. Kerimäen Urheilijat 145 
14. IK Falken 124 

Seuracup 2019 LeKi-joukkue (38 urheilijaa) 

Saana Ahti, Ella Ala-Lahti, Toivo Eleinen, Ella Noora Haapalehto, Santtu 
Heikkinen, Aarne Kalela, Kiira Kilpinen, Pinja Kukko, Akseli Kuusjärvi, Eelis 
Kuusjärvi, Viljami Kuusjärvi, Nora Kytäjä, Kristiina Laitinen, Saku Lehtonen, 
Leevi Lampén, Leevi Lipponen, Otso Luodeslampi, Erin Lönnqvist, Manu 
Mäenpää, Jenna Mäkynen, Nella Mäkynen, Iina Niemelä, Miika Niemelä, 
Niia Niemelä, Aapo Närhi, Juha Närhi, Tuomas Närhi, Helmi Rajamäki, Eero 
Ranta, Emma Ranta, Veera Rantala, Eemeli Riikonen, Jesse Salo, Nanna Sa-
lovaara, Anni Tiensuu, Venla Vaittinen, Ainu Verho ja Aada Viskari 

 

 

 

 

Flying Finns –kestävyysjuoksusarja 

LeKi Yleisurheilu oli mukana vuoden 2019 valtakunnallisessa Flying Finns –
kestävyysjuoksusarjassa. Tapahtumien koordinaattorina toimi Veli-Matti 
Ranta. 

Flying Finns –toiminta sisälsi kuusiosaisen kestävyysjuoksun kilpailusarjan, 
jossa vuonna 2019 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. LeKi Yleisurheilu sijoittui kisasarjassa kuuden-
neksi. 

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

Flying Finns –sarja 2019 / TOP10 LeKi-sijoitukset 

3. Eero Ranta P13 
5. Nora Kytäjä T15 
5. Santtu Heikkinen M17 
5. Leevi Keronen M19 
7. Helmi Karjainen N17 
7. Aleksi Kivelä M19 
9. Milla Ala-lahti N19
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Arvokilpailut 

Leevi Keronen oli Suomen edustajana 19-vuotiaden maastojuoksun EM-
kilpailuissa Tilburgissa Hollannissa. Leevi oli henkilökohtaisen kisan 45. ja 
joukkuekilpailussa Suomen sijoitus oli 14. 

 

Klaara Leponiemi oli Suomen edustajana 22-vuotiaiden EM-kilpailussa Gäv-
lessa Ruotsissa. Klaara oli 10000m kilpailun 16. 

 

 

Santtu Heikkinen oli Suomen joukkueessa Nuorten olympiafestivaaleilla 
Bakussa Azerbaidžanissa. Santtu oli 2000m estekilpailun neljäs. 

 

Leevi Keronen ja Klaara Leponiemi olivat Suomen joukkueessa maastojuok-
sun PM-kilpailussa Reykjavikissa Islannissa. Klaara oli naisten 7,5km kisan 
11.  Leevi sijoittui M19 6km kisassa neljänneksi. Joukkuekilpailussa Suomi 
saavutti pronssia. 

Santeri Kuusiniemi ja Matias Mustonen olivat Suomen joukkueessa Bæru-
missa Norjassa. Matias oli korkeuskisan kuudes ja Santerin 60m kilpailun 
kahdeksas. Maaottelu oli molemmille ensimmäinen yleisessä sarjassa. 

Santtu Heikkinen ja Manu Mäenpää olivat Suomen joukkueessa Ruotsi-
Suomi –maaottelussa Tukholmassa. Santtu voitti 2000m estekisan ja oli 
1500m kisassa kolmas. Manu hyppäsi korkeuskisassa neljänneksi.  
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SM-kilpailut 

SM-hallit Kuopio 

 Santeri Kuusiniemi (60m aj pronssia ja 60m 8.) 

 Matias Mustonen (korkeus 4.) 

17-22-vuotiaiden SM-hallit Joensuu 

 Santeri Kuusiniemi (M22 60m kultaa ja 200m kultaa) 

 Matias Mustonen (M22 korkeus kultaa) 

 Pinja Lehtinen (N19 pituus 8. ja 60m aj 11.) 

 Aleksi Kivelä (M19 800m pronssia ja 3000m pronssia) 

 Santtu Heikkinen (M17 800m kultaa ja 1500m hopeaa) 

 Emma Ranta (N17 1500m 19.) 

 

SM-maantiejuoksut Vantaa 

 Klaara Leponiemi (N puolimaraton pronssia) 

 Leevi Keronen (M19 10km 4.) 

 Joona Sointu (M19 10km 6.) 

SM-maastot Janakkala 

 Anniina Mahkonen (N19 4km 13.) 

 Milla Ala-Lahti (N19 4km 18.) 

 Leevi Keronen (M19 6km hopeaa) 

 Aleksi Kivelä (M19 6km 6.) 

 Joona Sointu (M19 6km 15.) 

 Sakari Koivuniemi (M19 6km 23.) 

 Helmi Karjainen (N17 4km 22.) 

 Rita Simola (N17 4km 28.) 

 Emma Ranta (N17 4km 29.) 

 Santtu Heikkinen (M17 4km hopeaa) 

 Atte Urvanta (M17 4km 59.) 

 Manu Mäenpää (M17 4km 62.) 

 Leevi Lampén (M17 4km 65.) 

 Nora Kytäjä (T15 4km hopeaa) 

 M19-joukkue (Leevi Keronen-Aleksi Kivelä-Joona Sointu) kultaa 

 N17-joukkue (Helmi Karjainen-Rita Simola-Emma Ranta) 5. 

 M17-joukkue (Santtu Heikkinen-Atte Urvanta-Manu Mäenpää) 8. 
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Kalevan Kisat Lappeenranta 

 Santeri Kuusiniemi (110m aj hopeaa) 

 Matias Mustonen (korkeus 8.) 

 Santtu Heikkinen (800m 9. ja 1500m 11.) 

 Leevi Keronen (5000m 11.) 

 Manu Mäenpää (korkeus DNS) 

 

14-15 –vuotiaiden SM-kisat Lahti 

 Nora Kytäjä (T15 2000m kultaa ja 1500m ej hopeaa) 

 Kristiina Laitinen (T15 kiekko 8. ja kuula 12.) 

 Tuomas Närhi (P15 moukari 13 ja seiväs DNS) 

 Ella Noora Haapalehto (T14 3-loikka 24. ja seiväs NH) 

 Miika Niemelä (P14 seiväs 4. ja korkeus 6.) 

 Mikael Viitanen (P14 korkeus 9.) 

 Luukas Lipponen (P14 moukari 10.) 

 Miika Niemelä-Mikael Viitanen (P14 korkeus joukkue 4.) 

 

16-17 –vuotiaiden SM-kisat Kankaanpää 

 Pinja Kianta (N17 keihäs 5.) 

 Helmi Karjainen (N17 3000m 6. ja 1500m 8.) 

 Santtu Heikkinen (M17 1500m kultaa ja 2000m ej kultaa) 

 Leevi Lipponen (M17 moukari pronssia) 

 Juha Närhi (M17 moukari 5. ja kiekko 11.) 

 Emma Ranta (N16 3000m 6. ja 1500m 19.) 

 Ella Ala-Lahti (N16 kiekko 10. ja seiväs DNS) 

 Anni Tiensuu (N16 100m aj 13. ja 3-loikka 20.) 

 Manu Mäenpää (M16 korkeus kultaa) 

 Leevi Lampén (M16 kuula DNS ja kiekko DNS) 

 

SM-moniottelut Kauhava & Lapua 

 Miika Niemelä (P14 5-ottelu 6.) 

 Manu Mäenpää (M17 10-ottelu 9.) 
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19- ja 22-vuotiaiden SM-kisat Porvoo 

 Matias Mustonen (M22 korkeus kultaa ja pituus 7.) 

 Venla Ranta (N19 1500m 9.) 

 Pinja Lehtinen (N19 100m aj 11. ja pituus 23.) 

 Leevi Keronen (M19 5000m 4.) 

 Joona Sointu (M19 3000m ej 5. ja 800m 10.) 

 

 

 

SM-viestit Ylivieska 

 M19 3x800m (Aleksi Kivelä-Joona Sointu-Santtu Heikkinen) kultaa 

 M19 4x400m (Joona Sointu-Santtu Heikkinen-Leevi Lampén-Manu 
Mäenpää) 7. 

 N19 3x800m (Milla Ala-Lahti-Helmi Karjainen-Nora Kytäjä) 4. 

 N19 3x800m (Emma Ranta-Ella Noora Haapalehto-Venla Ranta) 6. 

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

 P15 4x100m (Otso Luodeslampi-Miika Niemelä-Eelis Kuusjärvi-
Mikael Viitanen) 14. 

 P15 4x800m (Jesse Salo-Eero Ranta-Eelis Kuusjärvi-Mikael Viitanen) 
14. 
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LeKi Yleisurheilun edustajat saavuttivat kauden aikana yleisen sarjan ja 
nuorten 14-22 -vuotiaiden SM-kisoissa yhteensä 22 mitalia; 11 kultaa, 6 
hopeaa ja 5 pronssia. 

Kultaa 

 Santeri Kuusiniemi (SM-hallit M22 60m ja 200m) 

 Matias Mustonen (SM-hallit M22 korkeus, SM-kisat M22 korkeus) 

 Santtu Heikkinen (SM-hallit M17 800m, SM-kisat M17 1500m ja 
2000m ej) 

 Manu Mäenpää (SM-kisat M16 korkeus) 

 Nora Kytäjä (SM-kisat T15 2000m) 

 SM-maastot M19 6km joukkue (Leevi Keronen-Aleksi Kivelä-Joona 
Sointu) 

 SM-viestit M19 3x800m (Aleksi Kivelä-Joona Sointu-Santtu Heikki-
nen) 

Hopeaa 

 Santeri Kuusiniemi (Kalevan Kisat 110m aj) 

 Leevi Keronen (SM-maastot M19 6km) 

 Santtu Heikkinen (SM-maastot M17 4km, SM-hallit M17 1500m) 

 Nora Kytäjä (SM-maastot T15 4km, SM-kisat T15 1500m ej) 

Pronssia 

 Klaara Leponiemi (SM-maantiejuoksut N puolimaraton) 

 Santeri Kuusiniemi /SM-hallit 60m aj) 

 Aleksi Kivelä (SM-hallit M19 800m ja 3000m) 

 Leevi Lipponen (SM-kisat M17 moukari) 

 
Aluemestaruuskilpailut 

Aluemestaruuskilpailuissa LeKi Yleisurheilu saavutti yhteensä 11 mitalia; 1 
kulta, 7 hopeaa ja 3 pronssia. 

Kultaa 

 Otso Luodeslampi (P13 moukari) 

Hopeaa 

 N19 4x100m (Anni Tiensuu-Pinja Lehtinen-Ella Ala-Lahti-Jasmin Juu-
järvi) 

 N19 3x800m (Milla Ala-Lahti-Pinja Lehtinen-Venla Ranta) 

 Manu Mäenpää (M17 10-ottelu) 
 Eelis Kuusjärvi (P13 pituus) 
 Otso Luodeslampi (P13 200m) 
 Niia Niemelä (T13 seiväs) 
 Aapo Närhi (P13 seiväs) 

Pronssia 

 N19 4x100m aj (Milla Ala-Lahti-Pinja Lehtinen-Anni Tiensuu-Jasmin 
Juujärvi) 

 Aarne Kalela (P13 korkeus) 
 Eelis Kuusjärvi (P13 60m aj) 

 
PM-kilpailut 

Nuorten (15-22 –vuotiaiden) ja aikuisten piirinmestaruuskilpailuissa LeKi 
Yleisurheilu saavutti yhteensä 27 mitalia; 10 kultaa, 6 hopeaa ja 10 pronssia. 

Kultaa 

 Aleksi Kivelä (M 800m, M19 maastot 4km) 

 Santeri Kuusiniemi (M 110m aj) 

 Helmi Karjainen (N17 maastot 4km, N17 800m) 

 Emma Ranta (N17 3000m) 

 Anni Tiensuu (N17 100m aj) 

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

 Leevi Lipponen (M17 moukari) 
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Hopeaa 

 Matias Mustonen (M korkeus) 

 Pinja Kianta (N17 keihäs) 

 Emma Ranta (N17 maastot 4km) 

 Leevi Lampén (M17 kiekko) 

 Manu Mäenpää (M17 korkeus, M17 seiväs) 

Pronssia 

 Milla Ala-Lahti (N 800m, N19 maastot 4km)) 

 Helmi Karjainen (N 1500m) 

 Pinja Lehtinen (N 100m aj) 

 Santtu Heikkinen (M 800m) 

 Manu Mäenpää (M pituus, M17 pituus) 

 Sakari Koivuniemi (M19 maastot 4km) 

 Leevi Lampén (M17 kuula) 

 Juha Närhi (M17 kiekko) 
 

Sisulisäikäisten (9-15 –vuotiaiden) piirinmestaruuskilpailuissa LeKi Yleisur-
heilu saavutti kauden aikana yhteensä 107 mitalia; 41 kultaa, 41 hopeaa ja 
25 pronssia. Maastojuoksuista, kävelyistä, otteluista, sisulisähuipentumista 
ja viesteistä kerätyt mitalit jakaantuivat kaikkiaan 53 eri urheilijalle. 

 

17-v piiriottelu (HämSY:n joukkue) 

LeKi-edustajat Hämeenlinnan piiriottelussa 

 Helmi Karjainen (N17 3000n 2.) 

 Pinja Kianta (N17 keihäs 3.) 

 Emma Ranta (N17 3000m 6.) 

 Leevi Lampén (M17 kuula 5., M17 kiekko 6.) 

 Leevi Lipponen (M17 moukari 4.) 

 Manu Mäenpää (M17 korkeus 2.) 

 Juha Närhi (M17 moukari 5.) 

 

 

SAUL SM-kilpailut 

SAUL SM-hallit Jyväskylä 

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



 

 

 

Palkitsemiset 
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Kauden päätöstapahtuma 

Yleisurheilukauden 2019 palkitsemistilaisuus ja päätösjuhla vietettiin 6.10. 
perinteiseen tapaan Moision koululla. Saija Salovaara loihti tarjoilut paikalle 
ja Lempäälän Kisa Yleisurheilu tarjosi kakkukahvit menestyksekkään kauden 
päätteeksi ja Seuracupin voiton kunniaksi! 

Alkulämmittelyksi katseltiin SM-viestien M19-sarjan 3x800m kilpailun rat-
kaisuhetket, jossa LeKi Yleisurheilun joukkue otti Suomen mestaruuden! 
Siitä oli hyvä aloittaa päättäjäis- ja palkitsemisjuhla. 

Tervetuloasanat lausui seuran puheenjohtaja Markku Ruonavaara, joka 
esitteli myös yhteenvedon kauden tapahtumista ja urheilumenestyksestä. 
Nuorisopäällikkö Kirsi Mänty kertoi urheilukoulun kuulumiset ja toivotti 
kaikki tervetulleeksi ensi vuonna uudelle urheilukentälle. Tilaisuuden juon-
tajana toimi Jasmin Juujärvi. 

Sisulisäikäiset (9-15 v) piirinmestaruusmitalistit sekä A-taitomerkkituloksen 
saavuttaneet palkittiin pokaalilla ja makealla tavarapalkinnolla. Yhteensä 
näitä palkittavia oli 53. Kaikkiaan kauden maastojuoksuista, kävelyistä, otte-
luista, huipentumista ja viesteistä LeKi Yleisurheilu saavutti yhteensä 107 
mitalia. 

Valmennussopimusten piirissä oleville urheilijoille jaettiin sekä A-
luokkatulosten pokaalit että myös kauden urheilumenestyksen perusteella 
myönnetyt stipendit. Kaikkiaan näitä valmennusryhmien palkittavia urheili-
joita oli 20. SM-kisoista LeKi Yleisurheilun edustajat voittivat 22 mitalia. 

LeKi-seuranennätysplaketteja ulkoratakaudelta jaettiin ikäluokkien virallisis-
ta lajeista kaikkiaan 33 kappaletta. Eniten ennätyksiä tänä kesänä tekivät 
nuorten/yleisissä sarjoissa Klaara Leponiemi ja Santtu Heikkinen neljällä 
sekä sisulisäikäisistä Nora Kytäjä kolmella uudella seuraennätyksellä. 

 

Erityispalkintojen saajat ja myöntämisperusteet 

Vuoden tulokas / Mikael Viitanen 

Palkittava tuli mukaan viime hallikaudella naapurikunnasta LeKi Yleisurhei-
luun ja sen kilpailutoimintaan. Tarkkasilmäisimmät huomasivat, että kau-
den aikana palkittavalta löytyi potentiaalia eri lajeihin. 

Kauden aikana palkittava teki ensiesiintymisensä myös SM-kisoissa. Koke-
musta kertyi sekä henkilökohtaisesta kilpailusta, jossa sijoitus oli kymmenen 
parhaan joukossa, että viestikisoista. Palkittavalta sujuvat sekä pika- että 
pitkät matkat kuten myös hyppylajit. Nyt vain lisää treeniä, niin mielenkiin-
nolla odotetaan tulevaa kautta. 
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Vuoden kehittyjä / Otso Luodeslampi 

Tälläkin kaudella seurassa on ollut eri ikäluokissa monia kovan kehitysharp-
pauksen tehneitä urheilijoita. 

Palkittava on aina ollut monipuolinen tekijä; maastoissa, radalla ja kenttä-
lajeissa, tuo yhdistelmä on tuonut hyvää kehitystä. Kesäkaudella oli nähtä-
vissä kuinka juoksutekniikka on kehittynyt ja vauhti kasvanut, siinä on pohja 
myös muihin yleisurheilulajeihin. Bravuurilajeiksi ovat tulleet heittolajit, 
etenkin moukari, vaikka eipä palkittavaa ensinäkemältä moukarijätiksi vält-
tämättä mieltäisi. Palkittava onkin osoittanut todeksi sen, että moukari on 
kuitenkin nopeus- ja tekniikkalaji. Hieno kausi ja pitkiä olivat kaaret!  

Palkittava pääsi alaikäisenä myös haistelemaan SM-kisojen tunnelmaa vies-
teissä. Ensi kaudella onkin aika varmasti edessä ne ensimmäiset omat hen-
kilökohtaiset SM-kisat. 

 

Vuoden monitaiturit / Ella Rajala ja Aapo Närhi 

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 Niia Niemelä ja 
Eelis Kuusjärvi keräsivät tänäkin vuonna eniten luokkasuorituksia, mutta 
eivät toistamiseen voi tätä palkintoa siis saada. 

Vuoden monitaiturityttö oli kauden aikana ahkera kisaaja. Hän oli lähes 
kaikessa mukana aina kevään ensimmäisistä maastoista kauden viimeisiin 
kisoihin. Hän on siis selvästi tittelin arvoinen. Kaikkiaan näitä eri yleisurhei-
lulajeja tuli suoritettua kauden aikana 16. Palkittava on nuoresta iästään 
huolimatta jo kova tekijä LeKi Yleisurheilun laadukkaassa tyttöporukassa. 
Tammelan maastoviestissa palkittava tykitti sellaisen avausosuuden että 
oksat pois. Siitä on mahtavaa jatkaa uuteen kisakauteen!    

Vuoden monitaituripoika oli myös aktiivinen kisaaja kauden alusta aina 
loppuun saakka. Kaikki lajit sujuvat, joten hänkin on selkeästi titteliin vaa-
dittava monitaituri. Myös monitaituripoika keräsi yhteensä 16 lajisuoritusta. 
Palkittava on joukkuepelaaja, hänelle sopii rooli kuin rooli niin viestikisoissa 
kuin Seuracupissakin. Tämä vuoden Seuracupin finaalissa palkittava osoitti-
kin kovaa venymiskykyä joukkueen eteen. Tosi merkityksellinen asia loppu-
tulokseen, ja siitä vielä suurkiitos. 
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Vuoden tiimipelaajat / Nella Mäkynen ja Eero Ranta 

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 tekevät sen myös hyvin. Tällä kertaa 
palkitaan kaksi tiimipelaajaa, sekä tyttö että poika. 

Kumpaakin palkittavaa yhdistää monet samat asiat. Palkittavat ovat olleet 
pienestä pitäen yleisurheilussa mukana ja osallistuneet monipuolisesti lähes 
kaikkeen mahdolliseen. Molempien suurimmat vahvuudet löytyvät kuitenkin 
maasto- ja pitkän matkan ratajuoksuista. He ovat joukkueen ja seurajohdon 
luottopelaajia, sillä taistelutahtoa ja venymistä löytyy, ja onnistuminen on 
aina maksimaalista ja satavarmaa. Se nähtiin jälleen kauden maastokisois-
sa ja Seuracupin alkukilpailuissa sekä finaalissa Imatralla. Molempien pal-
kittavien taustalla on myös isoa ymmärrystä ja kokemusta urheilemiseen, 
joten tukea harrastukseen löytyy. Molemmat nuoret ovat niin urheilukentäl-
lä kuin sen ulkopuolellakin seuramme ensiluokkaisia käyntikortteja. 

 

Vuoden sisulisätyttö ja –poika / Kristiina Laitinen ja Tuomas Närhi 

Vuoden sisulisätytön ja -pojan palkinto on paitsi tämän kauden saavutuksis-
ta, niin myös kaikista menneistä sisulisävuosista. Molemmat palkittavat 
ovat olleet mukana yleisurheilussa aivan nuorimmista sarjoista lähtien ja 
ovat olleet monet vuodet tärkeitä urheilijoita muun muassa Seuracupin 
kisoissa. Potentiaalia on nousta nuorten sarjoissakin kovalle tasolle. 

Palkittava tyttö nousi tällä kaudella vaivojen hellitettyä aivan uudelle tulos-
tasolle. Mukavuusalueella ovat heittolajit, ja käteen sopii niin kuula, kiekko 
kuin keihäskin. Oli etuoikeus seurata aitiopaikalta hänen onnistumisen rie-
mua SM-kisoissa Lahdessa. Palkittava on äärimmäisen hyväkäytöksinen ja 
kohtelias, todella fiksu nuori!  

Palkittava poika hyppää korkealta ja heittää pitkälle. Hänellä on kova vaa-
timustaso itselleen, kuten urheilussa kuuluukin olla. Sopivalla rentoudella ja 
hyvällä huumorilla höystäen, niin hyvä tulee. Koska palkittavalla on tausta-
asiat enemmän kuin kunnossa, niin ei epäilystäkään etteikö tulosta syntyisi 
tulevaisuudessa! Vielä hatunnosto venymisestä viimeisessä maastokisassa.   

Seura kiittää molempia palkittavia hienoista sisulisävuosista sekä !peista 
suorituksista ja aikaansaaduista elämyksistä! Hyvää matkaa eteenpäin 
nuorten sarjoihin! 
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Vuoden seuratoimija / Kirsi Mänty 

Viime vuosina vuoden seuratoimijan titteli on mennyt valmentajille. Tämän-
kin vuoden palkittavan meriittilistalla on yhtenä merkittävänä osana ohja-
us- ja valmennustoiminta. 

Palkittava on toiminut ohjaajana ja nuorisovalmentajana sekä vastaa nuori-
sopäällikkönä urheilukouluista. Hommat todella hoituvat, sillä palkittava on 
osaava ja luotettava. Palkittavan hyvin tuntevat toivat esille erityisesti yh-
den ja saman asian: palkittava on todella jämpti! Sellaisen ihmisen kanssa 
on miellyttävää tehdä yhteistyötä, koska silloin hoituvat kaikki asiat ihan 
viimeisen päälle. Palkittavan ammatillisen osaamisen kautta seuraan on 
tullut myös "hallintotaitoja", joista on ollut suurta apua erilaisen "paperi-
työn ja byrokratian" hoitamiseksi. Palkittava on muutenkin ottanut yhä 
isompaa roolia seuratyössä. 

Joten vielä kerran: Kun palkittava tarttuu toimeen, niin on 100% varmuus 
ettei homma mene ihan päin mäntyä! 

 

Huomionosoitus: Vuoden arvokilpailu-urheilijat / Klaara Leponiemi ja 
Leevi Keronen 

Leki Yleisurheilun edustajia oli tänä vuonna mukana Suomen joukkueessa 
useammassakin arvokilpailussa. Tänään huomionosoituksen saa kaksi Eu-
roopan mestaruuskilpailuissa juossutta urheilijaa. 

Klaara Leponiemi juoksi 10000 metriä 22-vuotiaiden EM-kisoissa Ruotsin 
Gävlessä. Klaara sijoitus kilpailussa oli 16. Leevi Keronen oli maastojuoksun 
19-vuotiaiden EM-kisoissa Hollannin Tilburgissa. Leevin sijoitus parhaana 
suomalaisena oli 45. Nyanssina mainittakoon, että kisan voitti Norjan Jacob 
Ingebrigtsen. 
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Huomionosoitus: SM-menestys / Manu Mäenpää ja Matias Mustonen 

LeKi Yleisurheilulla oli loistavan menestyksekäs kausi, josta tuloksena oli 11 
Suomen mestaruutta. Tänään huomionosoituksen saa kaksi Suomen mesta-
ria. 

Huomionsosoituksen saajilta löytyy paljon yhteistä. Suomen mestaruudet 
tulivat samasta lajista, eikä kultamitali ollut kummallekaan ensimmäinen 
laatuaan. Nimikirjaimet ovat nuorilla miehillä samat, joten todellisesta MM-
ryhmästä on kyse. Merkittävin yhtäläisyys on kuitenkin se, että he jakavat 
12-vuotiaiden sarjassa lajinsa seuraennätyksen.  

Mainittava asia, sillä viime kesänä tuohon jakajien joukkoon liittyi kolmas-
kin urheilija, joten Aarne Kalela ponnisti kovaan sakkiin.  

 

  

 

 

Huomionosoitus: Seuracup-ura / Helmi Karjainen, Leevi Lipponen ja  
Juha Närhi 

LeKi Yleisurheilulle tärkeä ja menestyksekäs kisasarja on valtakunnallinen 
Seuracup. Siinä urheillaan 11-17 -vuotiaiden sarjoissa, joten joka vuosi yksi 
ikäluokka kasvaa Seuracupista ulos.  

Seura haluaakin huomioida neljää 17-vuotiasta urheilijaa, jotka kaikki ovat 
olleet tärkeässä roolissa Seuracupin kisoissa monien vuosien ajan.  

LeKi Yleisurheilu kiittää näitä nuoria urheilijoita menestyksekkäistä vuosista 
ja toivottaa hyvää jatkoa 19-vuotiaiden sarjoissa!  
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Huomionosoitus: Seuracupin pisteiden tekijät / Aino Aalto, Karoliina 
Jouppi, Jeni Suhonen ja Aada Viskari 

Seuracupin finaaliin pääsyn edellytyksenä on kerätä seurana riittävästi pis-
teitä kahdessa alkukilpailussa. Alkukilpailuissa kaikkia tarvitaan ja joukku-
een pisteiden kerääjät ovat yhtä tärkeitä.  

Tällä kertaa huomioimme neljä urheilijaa, jotka olivat alkukilpailuissa pistei-
tä keräämässä, mutta eivät finaalimatkalla mukana. Palkintoina ovat Seu-
racupin finaalin mestaruusmitalit.  

 

 

 

 

 

 

Huomionosoituksia ja tervehdys urheilun ystäviltä katsomosta! 

Seuralla menee nyt kovaa. Keväällä ei olisi uskonut, mitä kaikkea kentättö-
män seuran osalta voi tapahtua. Menestystä on tullut laajalta rintamalta ja 
mikä parasta, kärki on ollut leveä. Menestys ei tule ilmaiseksi ja sen eteen 
on tehtävä paljon töitä, ja vielä oikein. Innokkaita osaajia on kuitenkin löy-
tynyt hyvin. Katsomo ymmärtää, että se on menestyvän toiminnan elinehto. 
Katsomo haluaa muistaa yhtä seuratoimijaa sekä neljää urheilijaa. 

Huomionosoitus: Seuratoimija & Vuoden juniorivalmentaja /  
Juuso Petäjäsuo 

Palkittava seuratoimija on poikkeuksellisen valovoimainen. Nuoresta iäs-
tään huolimatta hän on ehtinyt jo moneen. Palkittavalla on takana varsin 
menestyksekäs kilpailu-ura, hän on toiminut innokkaasti ohjaajana, valmen-
tajana ja tarvittaessa toimitsijana. Tällä henkilöllä on geeniperimänä kyky 
luoda tunnelmaa lähes tyhjästä, jos tarve niin vaatii. Siitä osoituksena on se, 
että jopa Hakkarin maastocupin voittaja kokee tulevansa suuremmankin 
kisan ykkösenä maaliin. 

LeKi Yleisurheilu on huomionosoituksen saajasta täsmälleen samaa mieltä 
ja lisää vielä seuraavaa: Palkittava on ahkera, tunnollinen ja ennenkaikkea 
osaava. Hän siis täyttää kevyesti kaikki Nuori Suomi –juniorivalmentajan 
kriteerit. Iso joukko kovia yleisurheilijatyttöjä on tälläkin kaudella ollut ur-
heillut hänen ryhmässään.  

Palkittavalla on monien hyvien ominaisuuksien lisäksi yksi erityinen taito; 
hän saa ohjaamansa nuoret kehittymään! Siis arvokas ja hyvä tyyppi kaikin 
puolin. Vaikuttaa ihan siltä, että seuramme saa nauttia palkittavan osaami-
sesta vielä pitkään. Uskomme, että se on myös molemminpuoleinen toive. 
Palkittavassa on mahdollisesti kasvamassa yksi LeKi Yleisurheilun tulevai-
suuden tekijä ja tukipilari. 
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Katsomon huomionosoituksen kohde on Lempäälän "Kukkonen" JUUSO 
PETÄJÄSUO ja hänet palkitaan samalla LeKi Yleisurheilun vuoden juniori-
valmentajana! 

 

 

 

Huomionosoitus: Paras urheilusuoritus & Vuoden sykähdyttävin hetki / 
Santeri Kuusiniemi 

Katsomo haluaa palkita myös parhaan yksittäisen urheilusuorituksen. Se on 
selkeä valinta: Kalevan kisojen pika-aitojen hopea. Se on siinä - SANTERI 
KUUSINIEMI. 

Seura on jälleen katsomon kanssa samaa mieltä, ja tämä suoritus on samal-
la LeKi Yleisurheilun vuoden sykähdyttävin hetki! 
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Huomionosoitus: Historialliset mestarit & Vuoden viestijoukkue / M19 
3x800m Aleksi Kivelä, Joona Sointu ja Santtu Heikkinen 

Sokerina pohjalla erilliset huomionosoitukset. Jo keväällä Janakkalan SM-
maastoissa oli ilmassa vinkkiä siitä, mitä kesällä voi tapahtua. Katsomon 
asiantuntemus ei kuitenkaan riittänyt siihen, mitä oikeasti tapahtui.  

Kausi huipentui Ylivieskaan, jossa LeKi-trio otti seurahistorian ensimmäisen 
viestimestaruuden näytöstyyliin ja ankkurin antamatta pienintäkään mah-
dollisuutta muille joukkueille. Kivikovana pidetty Suomen ennätyskin olisi 
ollut jopa alitettavissa. Historialliset viestimestarit ovat - ALEKSI KIVELÄ, 
JOONA SOINTU ja SANTTU HEIKKINEN. 

Tässäkään seura ei voi olla eri mieltä, tämä kolmikko on samalla LeKi Yleis-
urheilun vuoden viestijoukkue! 

 

 

Huomionosoitus: Vuoden aikuisurheilija / Aku Kallio 

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

Dohan MM-kisoissa selostajat muutaman kerran hämmästelivät kuinka 
kolmekymppiset urheilijat tekivät pikamatkoilla ennätyksensä. Ei se vielä 
mitään, sillä Lempäälässä vielä nelikymppisetkin tekevät uusia ennätyksi-
ään! Palkittava ottikin aikuisurheilijoiden SM-halleista kaksi kultaa, yhden 
hopean ja yhden pronssin. Kesällä uudet ennätyslukemat kirjattiin 100 met-
rillä 11.88 ja 400 metrillä 55.87. Koittakaapa nuoremmat pärjätä tuossa 
vauhdissa mukana! 
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Vuoden sisulisäurheilija / Nora Kytäjä 

Yleisurheilu on kärkitasolla tulosurheilua, joten vuoden sisulisäurheilijan 
titteliin vaaditaan kovia onnistumisia ja tuloksia. 

Palkittava jatkoi siitä mihin vuosi sitten jäi. SM-maastoissa tuli hopeaa. 
Kesän SM-kisojen menestyksenä 2000 metrin kultaa ja 1500 metrin esteiden 
hopeaa. SM-viesteissä tuli joukkueen kanssa neljäs sija. Kolme SM-mitalia 
kauden aikana on jälleen loistava saavutus! Loppukaudesta palkittava oli 
vielä merkittävässä roolissa lajivoittajana Seuracupin finaalissa sekä vahva 
lenkki LeKi Yleisurheilun maastoviestin voittajajoukkueessa. Monipuolisuu-
desta mainitaan vielä, että talvella hiihdon Hopeasompakisoista tuli mesta-
ruus niin henkilökohtaisessa kisasta että viestistä. 

Tänä vuonna kisaturisti sai herkistellä Lahden stadionilla. Palkittavan ilme 
oli 2000 metrin kisassa loppusuoralle kaarrettaessa paljonpuhuva: periksi ei 
anneta, eikä loppukirikamppailua hävitä. Maalissa ilme oli jopa vieläkin 
paljonpuhuvampi. Todella upea hetki!  

 

Vuoden urheilija / Santtu Heikkinen 

Palkintoraati oli positiivisen ongelman edessä, sillä kausi oli erittäin menes-
tyksekäs ja moni urheilija saavutti kovia saavutuksia. Yhdellä urheilijalla 
koko pitkä kausi oli hämmästyttävän, ja jopa hengästyttävän menestykse-
käs, vai mitä sanotte tästä ansioluettelosta: 

- Oman ikäluokan SM-halleissa kulta ja hopea, SM-kisoissa kaksi kultaa 
- SM-maastoissa hopeaa ja  SM-viesteissä kultaa 
- Kalevan kisoissa sijoitukset 8. ja 11. 
- Nuorten olympiafestivaalien neljäs sija 
- Nuorten Ruotsi-Suomi -maaottelussa toisessa lajissa lajivoitto 

Hakkarin kentän avajaistapahtumassa mieltä lämmitti, kun palkittava kertoi 
kaudelta päällimmäisenä jääneen mieleen SM-viesteissä oman seuran me-
nestys. Tästä on pitkälti yksilölajissakin kyse; oman seuran puolesta urheilu 
ja joukkueena pärjääminen sykähdyttää niin urheilijaa kuin katsomoa. 

Vielä nuorella urheilijalla on lupaava tulevaisuus edessä. Kun on kasvu-
uralla huippu-urheilijaksi ja rocktähden look, niin olisiko hän suomalaisen 
yleisurheilun tuleva superstara? 
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HämSYn palkitsemiset 

Perinteinen Hämeen Seudun Yleisurheilu ry:n yleisurheilukauden 2019 pal-
kitsemistilaisuus järjestettiin 5.11.2019 Tampereella. 

 

Tilaisuudessa palkittiin mm. sarjojen parhaat, Suomenmestarit 16v. ->, ar-
vokisaurheilijat, piiriennätyksen tehneet 17v. ->, vuoden ansioituneet, Kun-
niakierroskerääjät, parhaat seuraliigaseurat.Klaara Leponiemi, arvokisaur-
heilija 
 
Lempäälän Kisa Yleisurheilun palkitut 

Santtu Heikkinen, arvokisaurheilija ja Suomen mestari 
Leevi Keronen, arvokisaurheilija ja Suomen mestari 
Manu Mäenpää, arvokisaurheilija ja Suomen mestari 
Aleksi Kivelä, Suomen mestari 
Santeri Kuusiniemi, Suomen mestari 
Matias Mustonen, Suomen mestari 
Joona Sointu, Suomen mestari 

Erityispalkinnot: 

M17 vuoden urheilija: Santtu Heikkinen 

Vuoden joukkue: Aleksi Kivelä, Joona Sointu, Santtu Heikkinen / LeKi Yleis-
urheilu M19 3x800m 

Piirinennätys M19 3x800: Aleksi Kivelä, Joona Sointu, Santtu Heikkinen 

LeKi Yleisurheilu HämSYn seuraliigan toinen (koulutusstipendi)
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Seuran hallinto 
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Seuran kokoukset 

Toimintakauden aikana seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
27.11.2018 ja kevätkokous 27.3.2019. 

 
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 kymmenen kertaa. 
 
Johtokunta kokoontui lisäksi kaksi kertaa (19.1.2019 ja 27.4.2019) strategia-
työn merkeissä. Työn tuloksena päivitettiin seuran arvot, missio sekä visio 
vuodelle 2022. 
 
 

Työntekijät 
 
Saija Salovaara työskentelee seurassa palvelusopimuksella. Lempäälän Ke-
hitys Oy:n kesätyötuen avustuksella palkattiin kesän urheilukouluohjauk-
seen Johanna Ranta ja Tampereen Seudun Osuuspankin tuella Kristiina Lai-
tinen. 

Jäsenyydet 

LeKi Yleisurheilu ry on Suomen Urheiluliiton (SUL), Hämeen Seudun Yleisur-
heilun (HämSY), Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) sekä Hämeen Liikunnan 
ja Urheilun (HLU) jäsen. Markku Ruonavaara oli toimintakauden aikana 
HämSY:n hallituksen sekä nuoriso- ja seurapalvelutoimikunnan, Matti Närhi 
valmennustoimikunnan ja Hannu Niemelä kilpailutoimikunnan jäsen. 

 

Hankkeet ja avustukset 

Vuonna 2018 haettu ja saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoimin-
nan kehittämistuki kohdistui kaksivuotiseen hankkeseen, joten LeKi YU:n 
kehitystoiminta jatkui myös vuonna 2019. 
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Yhteistyö Lempäälän kunnan kanssa 

LeKi Yleisurheilu vastasi Lempäälän kunnan maastojuoksujen 7.5.2019.  

LeKi Yleisurheilu osallistui aktiivisesti Hakkarin liikunta-alueen toiminnan 
kehittämisen ja urheilukenttäremontin työryhmään. 

Muut yhteistyösopimukset 

Seuralla oli yhteistyösopimus toimintakaudella urheiluasujen toimittamises-
ta Nonamen kanssa. 

Toimintakaudella otettiin käyttöön seuran mobiilijäsenkortti, jossa yhteis-
työkumppanina on Aibonus.com Oy.  

 

 



 

37 

  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 15.-22.12.2018 

 

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 harjoituskertojen määrästä. 

Valmennustoiminnassa sovitaan erilliset urheilijavalmentajasopimukset, 
jossa määritellään myös valmennusmaksujen suuruus. 

 

Kilpailujen järjestäminen ja kioskitoiminta 

Kevään ja kesän aikana järjestettiin Hakkarissa kenttäremontista johtuen 
vain viisi eri kilpailutapahtumaa, jotka olivat lekiläisille ilmaisia.  

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. 
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Toimintakauden yhteistyökuviot 

 Jäsenedut (SportiaMatti, Scandic Nokia Eden, Coyote Bar & Grill, 
Bella Roma, Daddy's Diner, Beefking, Apteekki Ideapark, Suomen 
Kultapörssi, Kukkakauppa Kultamuratti, Hotelli-ravintola Vaihmalan 
Hovi, Life Ideapark, Pancho Villa Ideapark, Neste Kuokkala Lempää-
lä, Ravintola Villihanhi, Jalkaparkki Sari Lipponen, Farkkujen Teh-
taanmyymälä Ideapark ja My Bag Ideapark) 

 Mainosmyynti kausijulkaisuun (Noname, Liikuntakeskus Parkki, 
Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Kuljun Kartano Löytö-Outlet, Anne 
Lkv, Hakala-yhtiöt, Hene, Tuulantupa) 

 Hippo-kisat, yhteistyökumppanina Tampereen Seudun Osuuspankki 

 

Joulukuusimyyjäiset 15.-22.12.2018 

Seura on perinteisesti saanut varainhankintatuloa joulukuusimyynnistä. 
Jouluna 2018 myydyt kuuset olivat kaikki kasvatettuja. 

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

 


