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Lehtimäen Jyske 
Yleisurheilujaosto 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Yleistä 
 
Lehtimäen Jyskeen urheiluseuralla on kolme jaostoa. Palloilujaosto on keskittynyt nimensä mukaisesti 
pallolajeihin. Hiihto- ja yleisurheilujaosto on yhdistetty yhdeksi jaostoksi, vaikka lajit toimivat erikseen. 
Pienellä urheiluseuralla tämä on hyvä ratkaisu, koska aktiivisesti toimivia jaoston jäseniä on vaikea saada 
mukaan seuratoimintaan. Hiihto- ja yleisurheiluväki tekevät hyvää yhteistyötä. 
Lehtimäen Jyskeen yleisurheilu- ja hiihtojaostot toimivat yhdessä siten, että niillä on yhteiset jäsenet. 
Jaostoilla on kuitenkin omat puheenjohtajat ja osittain oma talous, mutta esim. urheilijoiden 
kulukorvauksissa on samat periaatteet. Tämä toimintamalli on koettu oikeaksi, se vahvistaa kummankin 
urheilumuodon harrastusta ja laajentaa jaostojen jäsenpohjaa. 
 
Jaoston jäsenet 
 
Jaostossa olivat seuraavat jäsenet vuonna 2021: 
 
 Pentti Ahopelto  Jari Lepistö 

Sanna Ala-Mattinen  Tomi Paavola  
Raimo Ala-Mattinen  Tiina Peltonen  
Jorma Hauta-aho  Olli Raivio 

 Juha Hauta-aho  Tapani Savela 
 Kristiina Joensuu  Marja-Liisa Taipalus 
 Heikki Keisanen  Hanna Taipalus  

Veli-Matti Keisanen  Matti Tammisalo 
Tuula Kurunmäki  Seppo Törmä 
   Satu Yli-Kesäniemi 
     
  
  

Yleisurheilujaoston keskuudestaan valitsemana puheenjohtajana toimi Jari Lepistö. 
Jaoston nuoripäällikkönä toimi Saga Kurunmäki. 
Yleisurheilu- ja hiihtojaosto pitivät yhteiset kokoukset, joista laadittiin yhteiset pöytäkirjat. 
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Pöytäkirjoja säilyttää hiihtojaoston puheenjohtaja Pentti Ahopelto. 
Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Jari Lepistö osallistui Lehtimäen Jyske ry:n johtokunnan kokouksiin ja 
sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. 

 
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 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 vuonna 2019 yhdeksänkymmentä vuotta täyttänyt 
urheiluseura. 

Urheilukoulut 
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Seuran yleisurheilukoulu on osa Liksari-toimintaa, joten kaikkien vuodenaikojen lajit ovat edustettuina.  

Kesällä oli varsinaisen urheilukoulun vuoro, kokoontumisia oli yhteensä kuusi kertaa. Harjoittelu pyrittiin 
säilyttämään mahdollisimman leikinomaisena. Osallistujia oli noin 35, kerrallaan 10–30 lasta.  

Valmennustoiminta ja kulukorvaukset 

Tuula Kurunmäen johdolla jatkettiin kevättalvella Liksaria.  Keskikylän Nuorisoseuralle kokoontui nuoria 
oppimaan myös yleisurheilun perusteita. Osallistujat olivat pääosin 6–12-vuotiaita. Korona-rajoitukset 
vaikuttivat kerhon toimintaan. 

Aktiivisesti toimivilla urheilijoilla oli omat henkilökohtaiset valmentajat. Jaosto laati hiihtojaoston kanssa 
yhteiset kulukorvaussäännöt, joissa määritellään maksettavat korvaukset. Korvauksia maksettiin lähinnä 
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SM-kisojen matkakuluista ja osittain leirikustannuksista. Korvausten saaminen edellytti vastavuoroisesti 
urheilijalta osallistumista aktiivisesti seuran nuorisotoimintaan ja toimitsijatehtäviin. 

 

Kilpailutoiminta  

Jyskeellä oli alle 10 lisenssiurheilijaa yleisurheilussa vuonna 2021. Kaikkien lisenssin maksoi seura.  

 

Lehtimäen Jyske järjesti Peukkukisat 5.8.Rannankylän upealla remontoidulla kentällä. 
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Lehtimäen Osuuspankin kanssa vuosikausia järjestetyt Hippokisat ovat olleet erittäin suosittu tapahtuma. 

 

Jaosto järjesti Valkealammen Polkujuoksun 28.8. 
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Menestystä 

Roope Mäkipelto osallistui ensimmäistä kertaa SM-kisoihin ja oli P14-sarjassa neljäs, niukasti pronssista 
jääden. 

Saga Kurunmäki menestyi hienosti N19 keihäässä ollen SM-kisoissa kuudes. 

Janette Lepistö oli Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla neljäs ja heitti kesällä hyvän tuloksen 55,12 . 

 

 
 
Talous ja varainhankinta 
 
Yleisurheilujaoston budjetoidut menot ja tulot olivat vuodessa noin 3850 €. Kaupungin avustusta jaosto sai 
1250 €. Muita tuloja olivat Lehtimäen Osuuspankin yhteistyösopimuksen perusteella saadut tulot. 
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