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Lehtimäen Jyske 

Yleisurheilujaosto 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 
 

Yleistä 

 

Lehtimäen Jyskeen yleisurheilu- ja hiihtojaostot toimivat yhdessä siten, että niillä on yhteiset 

jäsenet. Jaostoilla on kuitenkin omat puheenjohtajat ja oma talous. Tämä toimintamalli on koettu 

oikeaksi, se vahvistaa kummankin urheilumuodon harrastusta ja laajentaa jaostojen jäsenpohjaa. 

 

Jaoston jäsenet 

 

Jaostossa olivat seuraavat jäsenet vuonna 2011: 

 

 Jari Lepistö pj  Tapio Mannio 

 Pentti Ahopelto  Olli Raivio 

 Mika Ala-Mattinen  Tapani Savela 

 Raimo Ala-Mattinen  Tiina Suni  

Jorma Hauta-aho  Marja-Liisa Taipalus 

Juha Hauta-aho  Matti Tammisalo 

Heikki Keisanen  Seppo Törmä 

Juha Keisanen  Ari Vihikangas 

Marjukka Latva-Laturi  Satu Yli-Kesäniemi 

Pasi Leikkari    

 

Yleisurheilujaoston keskuudestaan valitsemana puheenjohtajana toimi Jari Lepistö. 

Jaoston nuoripäällikkönä toimi Marja-Liisa Taipalus. 

 

Yleisurheilu- ja hiihtojaosto pitivät yhteiset kokoukset (2 kpl), joista laadittiin yhteiset pöytäkirjat. 

Pöytäkirjoja säilyttää hiihtojaoston puheenjohtaja Pentti Ahopelto. 

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Jari Lepistö osallistui Lehtimäen Jyske ry:n johtokunnan 

kokouksiin ja sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. 
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Toiminnan päämäärät 

 

Yleisurheilujaoston tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikunnan ja urheilun pariin. Lasten vanhempia 

pyritään saamaan mukaan seuratoimintaa ylläpitäviin tapahtumiin, toimitsija- ja huoltajatehtäviin sekä 

osallistumaan erilaisiin liikunta- ja kuntoilutapahtumiin. 

Yleisurheilujaosto pyrkii resurssiensa mukaisesti i ohjaamaan yleisurheilusta kiinnostuneita lapsia ja nuoria 

kehittämään harrastustaan. Lajista kiinnostuneille jaosto antaa valmennusapua. 

Aktiivisia kilpa-urheilijoita jaosto pyrkii avustamaan taloudellisesti osallistumalla osittain leiritys-, kilpailu- ja 

harjoituskuluihin.  

Jaosto pyrkii tekemään yhteistyötä Jyskeen muiden jaostojen kanssa osallistumalla myös näiden lajien 

kilpailu-, harjoitus- ja toimitsijatoimintaan. Jaosto pyrkii edistämään jäsenistönsä välistä vuorovaikutusta ja 

yhteisöllisyyttä. 

Jaoston tärkeä tavoite on säilyttää paikkakunnalla jo yli 80 vuoden ajan toiminut maineikas urheiluseura. 

Urheilukoulut 

Keväällä 2011 yleisurheilujaosto järjesti Kuortaneen Urheiluopistolle retkipäivän 

urheilukoululaisille. Kesällä oli varsinaisen urheilukoulun vuoro, kokoontumisia oli yhteensä kuusi 

kertaa. Harjoittelu pyrittiin säilyttämään mahdollisimman leikinomaisena. Osallistujia oli noin 10 – 

15 lasta kerrallaan. Vetäjinä tapahtumissa olivat Hanna Taipalus, Anni Taipalus sekä Janette 

Lepistö. Mukaan saatiin myös uusia ohjaajia; Mika Mannio, Valtteri Latva-Laturi ja Kalle Yli-

Kesäniemi. 

 

Urheilukoulu- osallistujia 
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Valmennustoiminta ja kulukorvaukset 

Yleisurheilujaoston toiminnassa ei ollut vuoden aikana yhtenäisiä valmennusryhmiä eikä ryhmää 

vetävää valmentajaa. Aktiivisesti toimivilla urheilijoilla oli omat henkilökohtaiset valmentajat. 

Jaosto tuki resurssiensa mukaan kilpaurheilijoita. Jaosto laati hiihtojaoston kanssa yhteiset 

kulukorvaussäännöt, joissa määritellään maksettavat korvaukset. Korvauksia maksettiin lähinnä 

SM-kisojen matkakuluista ja osittain leirikustannuksista. Korvausten saaminen edellytti 

vastavuoroisesti urheilijalta osallistumista aktiivisesti seuran nuorisotoimintaan ja 

toimitsijatehtäviin. 

Kilpailutoiminta 

Lehtimäen Jyskeen yleisurheilujaosto järjesti Viiskuntakisat 28.7. Rannan kentällä. Viiskuntakisat 

keräsivät ison joukon urheilijoita ja urheilusuorituksia nähtiin peräti 171 kappaletta. 

Sää suosi kisoja yli 20 asteen lämpötilalla 

Monessa lajissa osanottajamäärät olivat yli kymmenen ja varsinkin 11-vuotiaiden tyttöjen 1000 metriä oli 

osallistujamäärältään maakunnassa poikkeuksellisen hyvä. Korkeus ja keihäs olivat perinteisesti suosittuja 

lajeja. 

Kisoissa tehtiin muutamia hyviä tilastotuloksia ja omia ennätyksiä. 

Seinäjoen Seudun Urheilijoiden Jenni Kangas heitti N19-sarjassa keihästä 50,31. Tätä pidemmälle 

heittäneitä oli tilastossa  tuolloin vain Jenni itse. Keuruun Kisailijoiden Veikko Laitinen työnsi kuulaa 15,47 ja 

jäi kesän parhaasta tuloksestaan vain 25 cm ja Suomen kärkituloksesta vain 31 cm. Myös Lehtimäen 

Jyskeen Mika Mannio lähestyy Suomen kärkeä P16-sarjassa työnnettyään 13,88. Tällä tuloksella Mika oli 

tuolloin ko. ikäluokassa Suomen tilastoissa neljäntenä. 

 

 

                    

Viiskuntakisat 28.7.2011 
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Lehtimäen Jyske ja Lehtimäen Osuuspankki järjestivät yhdessä Hippo-Olympialaiset 17.8. . Kisat 

olivat perinteisesti hyvin suositut, kilpailijoita oli 81 ja kilpailusuorituksia yhteensä 127 kappaletta. 

 

    

 

                      

Hippokisat 17.8.2011 

 

 

Urheilusaavutukset 

SM- ja pm-mitalistit 

 

Ari Mannio 

Lehtimäen Jyskeen parhaiten menestynyt urheilija Ari Mannio aloitti kauden hienosti voittamalla 

Dessaun keihäskisan Saksassa toukokuussa. Timanttiliigassa Ari saavutti sijoitukset 6., 6. ja 7.  

KesäkuussaTurkin Izmirin Eurooppa cupissa Ari oli paras.  Ruotsi ottelussa Ari oli toinen. 

Heinäkuussa Ari osoitti olevansa maailman eliittiä; voitto sotilaiden MM-kisoista Rio de Janeirosta 

tuli 20.7.  Suomen paras keihäänheittäjä Ari todisti olevansa voittamalla Suomen mestaruuden 

Kalevan Kisoissa Turussa 7. elokuuta ylivoimaisella, yli viiden metrin erolla seuraavaan. 

Arin Suomen Mestaruus on myös Lehtimäen Jyskeen historian paras saavutus urheilussa. 
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Janette Lepistö 

Janette osallistui vuoden aikana yleisurheilun SM-hallikisoihin Kajaanissa ja sai SM-hopeamitalin. 

 

Mika Mannio 

Mika kilpaili kuulassa sarjassa P16. Parhaat saavutukset olivat SM-kisojen kymmenes sija sekä 

piirinmestaruuspronssi. 

 

Sanni Taipalus 

Sannin sarja T15 ja lajeina juoksumatkat. Parhaita kisasaavutuksia olivat pm-pronssi 800 m ja 

neljäs sija pm-2000 m. Sanni menestyi mainiosti myös maastojuoksuissa. 

 

Pasi Mäkipelto 

Pasi täydensi Jyskeen keihäsperinteitä ja sai pm-pronssia miesten sarjassa. 

 

Emma Ala-Mattinen 

Emma hyppäsi ennätyksensä 151 cm ja sijoittui SM-kisoissa sijalle 12. 

 

  

                     

       Ari Mannio                        Janette Lepistö 
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Mika Mannio                              Sanni Taipalus 

 

 

Urheilujuhla ja palkitsemiset 
 

Alajärven kaupungin urheilujuhla pidettiin marraskuussa. Jaoston urheilijoista kaupunki palkitsi 

SM-mitalin saaneet Ari Mannion ja Janette Lepistön. Jyske palkitsi lisäksi Sanni Taipaluksen, Mika 

Mannion ja Pasi Mäkipellon.  
 

 

Talous ja varainhankinta 

 

Yleisurheilujaoston budjetoidut menot ja tulot ovat vuodessa noin 3300 €. Kaupungin toiminta-

avustus kattaa summasta 1000 € ja sponsorointisopimus 500 €. Puuttuva tulosumma saatiin 

vuonna 2011 Suomi - Ruotsi maaottelun järjestämisestä. Maaottelumatka sai suuren suosion ja 

kaikki 50 lippua ja hotellipaikkaa myytiin loppuun. Matka järjestettiin toisena vuonna peräkkäin, 

koska kisat olivat Helsingissä. 

     Jyskeen kannattajajoukkoa maaottelussa 
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