
Lehtimäen Jyskeen yleisurheilijoiden saavutuksia vuonna 2009 

 

Ari Mannio 

Ari Mannio jatkoi vakuuttavaa ja nousujohteista kehitystään kohti Suomen ja maailman 

kärkeä. Arin valmentaja Tapio Mannio on laatinut Arille ohjelman, joka pohjautuu 

pitkäjänteiseen nousujohteiseen harjoitteluun. Tulokset ovatkin joka vuosi parantuneet. 

Arin paras saavutus vuonna 2009 oli Nuorten Euroopan mestaruus Liettuan Kaunasissa 

heinäkuussa. Kulta oli myös koko Suomen joukkueen ainoa mestaruus.                               

Hieno menestys oli myös ensimmäiseen Kultaisen Liigan osakilpailuunsa lähteneen 

nuorukaisen kolmas sija Zūrichissä.  Göteborgin Ruotsi – Suomi maaottelussa Ari osoitti 

olevansa joukon paras keihäsmies ottamalla maaotteluvoiton.                                               

Moni odotti Arin nousevan Berliinin MM-kisakoneeseen.  Kova kilpakumppani Tero 

Järvenpää sai kuitenkin heitettyä keihäskarnevaaleilla  kesän ainoan 80 m ylityksensä  ja Antti 

Ruuskanen onnistui Kalevan kisoissa, jolloin  Ari putosi kisoista.   Arin kesän kaikkien kisojen 

tulokset olivat yli 80 m , keskiarvo reilu 82 m.   Maailmantilastossa oli Ari tuloksellaan 85,70 

miesten sarjassa sijalla 7. ja Suomen tilastossa sijalla 3.  

                                   

Janette Lepistö 

Janeten laji on keihäänheitto, jota hän on harrastanut kolmena kesänä. Aikaisemmilta 

vuosilta on kaksi mitalia SM-kisoista. Vuosi 2009 oli Janetelle vaikea loukkaantumisen vuoksi 

ja kisat jäivät vähäisiksi. Hän pystyi kuitenkin lähtemään SM-kisoihin Seinäjoelle ja saavutti  

hopeamitalin N16-sarjassa häviten 20 cm Lahden Ahkeran Carita Långille.    Suomen 

tilastossa Janette oli sijalla  2.  tuloksella 43,16.            

Mika Mannio 

Arin pikkuveli Mika Mannio osoitti olevansa kova tekijä kuulantyönnössä. Kehitystä 4 kg 

kuulassa  tuli lähes kaksi metriä ja parasta oli että Mika pystyi tekemään ennätyksensä kesän 

tärkeimmässä kilpailussa, 14-vuotiaiden SM-kisoissa Harjavallassa. Mika saavutti 

ensikertalaisena kisojen kuudennen sijan. Piirinmestaruuskisoissa Mika sai hopeaa. 

Sanni Taipalus 

Sanni on monipuolinen urheilijatyttö, harrastaen talvella hiihtoa ja voimistelua sekä kesällä ja 

hallissa juoksua. Kesällä Sanni osallistui lukuisiin kisoihin. 1000 m:n matkalla tuli menestystä 

pm-kisoista pronssimitalin muodossa. Lisäksi Sanni oli pm-maantiejuoksussa kolmas sekä 

voitti viiskuntakisat Lehtimäellä ja oli Ilkka  Games-kisoissa toinen. Sanni teki juuri pm-

kisoissa ennätyksensä T-13 sarjassa ajalla 3:18.47. 

Emma Ala-Mattinen 

Emma  harrastaa Sannin tavoin talvella hiihtoa. Kesälajikseen Emma on valinnut 

korkeushypyn, jossa  hän saavutti pm-kisoissa sijan 7. Emma oli Ilkka Games kisoissa toinen 



hyvällä tuloksella 135 cm T-13 sarjassa. Emma valittiin Jyskeen parhaaksi hyppääjäksi, josta 

hänet palkittiin Teemu Hauta-ahon palkinnolla. 

Mika Hovinen 

Mika Hovinen  heitti 90-luvulla hyviä tuloksia keihäässä. Jyskeen otettua veteraaniurheilun  

ohjelmaansa   Mika pystyi aloittamaan harrastuksen uudelleen. Hän kilpaili kesällä heittäen 

tasaisia tuloksia. Mika saavutti erinomaisesti  hopeamitalin Lahdessa elokuussa järjestetyissä 

veteraanien MM-kisoissa sarjassa miehet  35 vuotta. Mikan kesän paras tulos oli 56,76 m.    

Paljon myös muita urheijoita 

Jyskeen järjestämässä urheilukoulussa oli osallistujia kesän aikana yhteensä 30 kpl. Tuloksia 

näistä on koottu erilliselle tuloslistalle. 


