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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: HIIHTOJAOSTO 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Anne	Haataja,	pj	 Minttu	Karppelin,	siht.	 Vesa	Rahkolin,	rahastonhoitaja	

Olli	Mattila	 Matti	Ylilauri	 Eero	Lotvonen	

Samuli	Hallikainen	 Ari	Haataja	 Pasi	Makkonen	

Jukka	Rauma	 	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: X	         vai Joukkuelaji: 	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 28+4	 21+34	 	 724	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 9+4	 21+34	 	 325	

	 3-4	krt/vko	 3	 40	 	 480	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 2+2	 21+34	 	 110	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 6	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: 500	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

LNM/Hulluna	Hiihtoon	sarjahiihdot,	5	kpl	 420	

LNM	Limingan	kansalliset	hiihdot	 80	

Vaellustoiminta	päiväleiri	Rantakylässä	 8	

	 	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Fatbike	Päiväleiri	Rokualla		 18	
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Toimintakertomus kaudelta 2020-2021, Hiihto 

Hiihtokoulu- ja kuntopiiritoiminta 
Hiihtojaoston toimintavuosi alkoi 17.9.2020 hiihtokoulun merkeissä ennen lumien tuloa. Tästä 
ilmoitettiin seuran nettisivuilla ja hiihtojaoston facebook-sivustolla.  

Alkusyksystä toiminta oli suunnistukseen liittyvää. Syksyn edetessä painopiste siirtyi pelien ja 
leikkien avulla tehtyihin hiihtoa tukeviin harjoitteisiin. Toimintaa järjestetään NUORI SUOMI-
periaatteen mukaisesti ikäluokittain.  Toiminnassa ovat seuraavat ryhmät:  

• 4-5 vuotiaat,  

• 6-7 vuotiaat eli esikoululaiset ja 1 luokkalaiset,  

• 8-9 vuotiaat eli 2-3 luokkalaiset,  

• 10-11 vuotiaat eli 4-5 luokkalaiset, 

• Yli 12 vuotiaille järjestettiin harjoituksia soveltuvin osin jaettuna  

o ”Harrasteryhmäläisiin sekä  

o ”Valmennusryhmäläisiin”  

kulloinkin osallistujien sekä valmentajaresurssien mukaisesti.  

Tavoitteellisesti harjoittelevat perustivat uutena toimintoja oman harjoitusryhmänsä, joka 
harjoitteli oman valmentajansa ohjeistamana. 

Kausi oli lumen suhteen oikein hyvä. Talven koronarajoitukset katkaisivat kaiken 
junioriharjoitustoiminnan joulu-tammikuussa muutaman viikon ajaksi, mutta muutoin ulkona 
tapahtuvaa nuorten harjoitustoimintaa pystyttiin jatkamaan. Koronarajoitukset estivät aikuisten 
hiihtokoulun järjestämisen. 

Hyvän ryhmätoiminnan myötä juniorihiihtäjien määrä on pysynyt lähes vakiona, vaikka talven 
lumiolosuhteet vaihtelevat vuodesta toiseen. Hiihtokoulun ohjauksesta vastasi 4 VOK1-tason 
valmentajaa (valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1), osan kautta yksi VOK3 -tason valmentaja 
sekä yksi junioriohjaaja. Yhden ohjaajan VOK2 koulutus alkoi kesällä. Ja jatkuu syksyn 2021. 
Valmennuskoulutus on saatu ulottumaan varhaisnuoruudesta aikuisikään saakka, mahdollistaen 
myös henkilökohtaisesti räätälöidyt ohjelmat tavoitteelliseen hiihtoharrastukseen.  

Jatkoimme ”Voima, taito ja liikkuvuus” – ympärivuotisen ohjatun harjoituskerran järjestämistä. 
Harjoitus on tarkoitettu yli 10-vuotiaille. Toiminta on ollut kokonaan ulkona tapahtuvaa. 
Sisäharjoittelupaikan poistuttua käytöstä on haastavien kelien aikana suoritettu omatoimisia 
harjoitteita kotioloissa. Korona-rajoitusten vuoksi myös kuntopiiritoiminta oli tauolla 
vuodenvaihteessa. 

Kaikissa ikäluokissa tärkein tavoitteemme on säilyttää ja tukea yksilön liikunnallisuutta ja 
hiihtoharrastuksen motivaatiota. Pääpaino on ikäluokkien pitämisessä kiinni harrastuksessa 
järjestämällä niin korkealuokkaista toimintaa, että mielenkiinto säilyy koko nuoruusiän. 
Harrastuskaverien toimintaan sitouttava vaikutus on merkittävää, mikä on pyritty huomioimaan 
kaikessa harjoitustoiminnassa. Hiihto – vaikkakin perimältään on yksilölaji – on pyritty 
harjoitustoiminnan avulla muuttamaan harjoittelultaan joukkuelajiksi. 
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Leiritoiminta 
Koronarajoituksien vuoksi perinteistä ensilumen leiriä ei pidetty. Ensilumen leirin sijasta 
järjestettiin Rantakylän-Lumijoen maastossa toimintavaellustyyppinen päiväleiri yhteistyössä 
kiipeilyjaoston kanssa. Toimintavaelluksen toimintapisteet; tulenteko, rotkopelastus sekä 
korikiipeily, jaksottivat vaellustaipaleita sopiviin välietappeihin. 

Tavoitteellisesti harjoittelevat osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan piirin järjestämille leireille.  

Syksyllä 2020 järjestettiin Rokualla yksi hiihtojaoston oma päiväleiri. Syyskuun päiväleirille oli 
vuokrattu fatbiket ja parikymmentä innokasta pyöräilijää otti tuntumaa Rokuan hiekkapohjaisten 
polkujen tarjoamiin haasteisiin. 

	

Kilpailutoiminta 
Järjestimme Rantakylässä sarjahiihtoja viisi kertaa, joissa oli osallistujia ennätysmäärät 
koronarajoitusten peruuttaessa suurimman osan kauden hiihtokilpailuista. Kansalliset Limingan 
hiihdot (V) järjestettiin koronaohjeistuksen salliessa kilpatoiminnan. Kilpatoimipaikalla erityistä 
huomiota kiinnitettiin lähikontaktien välttämiseen ja kisan koronaturvalliseen läpivientiin. 
Seuranmestaruushiihdot, kunnanmestaruushiihdot sekä piirikunnalliset rantalakeus-hiihdot 
peruttiin vallitsevan korona rajoituksen takia. 

LNM hiihtojunioreista Nelli-Lotta Karppelin saavutti henkilökohtaisilla matkoilla SM juniori 
kulta+hopeasijat. 

 

Muuta toimintaa ja varainhankinta 
Päättäjäisiä, eikä koko perheen talvitapahtumaa pystytty järjestämään koronarajoitusten takia.  

Limingan kunnan kanssa tehtiin yhteistyönä ladunajoa koko talvikauden ajan seuran. Kunnan 
hankkima uusi latukone paransi Rantakylän latujen ylläpitoedellytyksiä ja mahdollisti myös 
Tupoksen latujen ylläpidon vanhalla latukoneella. Uutta latukonetta varten laajennettiin 
latukonevarastoa takaseinää siirtämällä. Muuta varainhankintaa suoritettiin lisäksi mm. 
osallistumalla yksityisen hirsitalon rakentamiseen.  

Useat yhteistyökumppanit olivat mukana mahdollistamassa toiminnan järjestämistä. Siitä 
lämmin kiitos kaikille heille. 

Hiihdon ollessa ulkoyksilölaji eivät koronarajoitukset haitanneet omaehtoista harrastustoimintaa, 
mikä näkyi latuverkoston korkeana käyttöasteena koko hiihtokauden ajan. 

 

 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022, Hiihto 

Hiihtokoulu ja kuntopiiritoiminta 
Hiihtojaosto järjestää syksyllä ennen lumien tuloa viikoittaisen hiihtokoulun torstaisin Rantakylän 
maastossa ja lumien tultua valaistulla radalla. Tästä ilmoitetaan seuran nettisivuilla facebookin ja 
instagramin lisäksi. Alkuvaiheessa toiminta on suunnistukseen liittyvää. Syksyn edetessä 
painopiste siirtyy hiihtoa tukeviin harjoitteisiin. Hiihtokoulua vetävät valmentaja- ja 
ohjaajakoulutuksen saaneet vetäjät apuohjaajineen. Toimintaa järjestetään NUORI SUOMI- 
periaatteen mukaisesti ikäluokittain. Tällä hetkellä toiminnassa aloitetaan seuraavat ryhmät: 
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• 4-5 -vuotiaat toimivat omana ryhmänään pääpainon ollessa seikkailuliikunnassa ja oman 
kehon hallinnassa. 

• 6-7-vuotiaat toimivat yhdessä sekä pienempien, että isompien kanssa. Harjoitteet ovat 
vielä täysin pelin-ja leikinomaisia. 

• 8-9 -vuotiailla pääpaino on hiihtoharjoitteiden ja -pelien tekemisessä joukkueena. 

• 10-11 -vuotiailla pääpaino edelleen hiihtoharjoitteiden ja -pelien tekemisessä joukkueena, 
mutta taitotason jo ollessa korkeammalla tasolla voidaan harjoituksia painottaa 
teknisemmiksi. 

• 12 -vuotiaat ja sitä vanhemmat jaetaan kahteen ryhmään (liikkujan- ja urheilijan polut): 

o Harrasteryhmään ja opetellaan erilaisia hiihdon harjoittelutapoja pääasiassa 
joukkueena. Harjoitukset ovat jo ympärivuotisia ja ohjattujen harjoituksien lisäksi voi 
käyttää ns.” kiusauskiekkoja”, mitkä löytyvät hiihtojaoksen nettisivulta. 
Harrasteryhmä soveltuu myös aikuisille. 

o Valmennusryhmään, joka soveltuu osaksi tavoitteellista harjoittelua. Harjoitukset 
ovat ympärivuotisia henkilökohtaisine valmennusohjelmineen. 

10-vuotiaista alkaen jatkuu toisen viikoittaisen ohjatun harjoituskerran ”Voima, taito ja 
liikkuvuus”-harjoitteiden parissa maanantaisin yleensä Rantakylän virkistysalueen tarjoamassa 
ympäristössä, mikä soveltuu osaksi tavoitteellista harjoittelua. Pääosin toiminta on ulkona 
tapahtuvaa, mutta lämpimän sisäharjoittelupaikan puuttuessa joudutaan turvautumaan erittäin 
huonoilla keleillä myös omatoimisiin ohjeistettuihin harjoituksiin kotioloissa.  

Tavoitteellisesti harjoittelevat valmennusryhmäläiset harjoittelevat oman valmentajansa 
ohjeistuksessa. 

Myös aikuisille järjestetään hiihtotekniikkaopetusta sekä perinteisellä, että vapaalla hiihtotavalla. 
Tästä tiedotetaan hiihtojaoston nettisivuston ja facebookin välityksellä. 

 

Leiritoiminta 
Marraskuun 12.-14. päivä järjestetään LNM:n hiihtoleiri Rovaniemellä, jossa on käytettävissä jo 
ulkolatu. Mukaan lähtee n. 30 aktiivista hiihtäjää. Hiihtäminen, ryhmäytyminen ja vaellus ovat 
viikonlopun pääsisällöt - hyvää ja monipuolista ruokaa unohtamatta. Mukana on, sekä 
ensikertalaisia, että ennen LNM:n hiihtoleireillä olleita. LNM:än hiihtoleirejä on useilla leiriläisillä 
jo monia takana. Se kertoo leirin tärkeydestä.  

Rokuan päiväleirejä pyritään järjestämään kesällä ennen lumiharjoituskautta. Nämä leirit ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa hyvin ja leirien harjoitusohjelmat ovat kehittyneet jokaisella 
harjoituskerralla eteenpäin. 

Hiihtojaoksen nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti myös Pohjois-Pohjanmaan hiihdon mini-, 
hopea- ja kultasompaleireille.  

Kilpailutoiminta 
Lumien tultua aloitamme Rantakylässä viikoittaiset sarjahiihdot sunnuntaisin, osa kisoista 
pidetään mahdollisesti arki-iltakisana. Hiihtokoulu jatkaa torstaisin klo 18.15. Tiedotamme näistä 
tarkemmin nettisivuilla, sekä facebookissa. Sarjahiihtoja pidämme mahdollisimman useasti 
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riippuen keleistä. LNM:än seuranmestaruushiihdoissa puolestaan ratkaistaan seuran sisäinen 
paremmuusjärjestys tällä talvikaudella.   

Seuramme järjestää la 25.02.2022 Kansalliset Limingan hiihdot vapaalla hiihtotavalla. 

Olemme mukana myös Limingan koulujenvälisissä kisoissa teknisenä avustajana. Lisäksi 
toimimme kunnanmestaruushiihdon teknisenä toteuttajana.  

 

Muuta toimintaa 
Kaikissa ikäluokissa tärkein tavoitteemme on säilyttää ja tukea yksilön 
hiihto/liikuntaharrastuksen motivaatiota. Pääpaino on ikäluokkien pitämisessä kiinni 
harrastuksessa järjestämällä niin korkealuokkaista toimintaa, että mielenkiinto säilyy koko 
nuoruusiän. 

Hiihtoharrastuksen tukemiseksi pyritään tekemään yhteistyötä Limingan kunnan kanssa. 

 

Jaoston jäsenet: Olli Mattila pj, Juha Tervakangas, Minttu Karppelin, Ari Haataja, Eero Lotvonen, 
Matti Ylilauri, Pasi Makkonen, Vesa Rahkolin, Jukka Rauma, Antti Niemikorpi, Samuli Hallikainen 
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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: KIIPEILY 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Pj	Niina	Matturi	 	 	

Henna	Kilpeläinen	 	 	

Karoliina	Konola	 	 	

	 	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: X	         vai Joukkuelaji: 	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 6	 33	 -	 165	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 2	 33	 -	 66	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 7	 33	 -	 231	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 3	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: 26	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Ennakko	pikkujoulukiipeilyt	11/20	 11	

Seinätalkoot	5/21	 9	

	 	

	 	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Retki	Lumijoen	kiville	6/21	 6	
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Toimintakertomus kaudelta 2020-2021, Kiipeily 
	
Kausi 20-21 oli jaostomme osalta hyvin rikkonainen, kuten varmaan monilla muillakin. 
Liikuntahalli, joka on ainoa harrastuspaikkamme, oli suljettuna useamman kuukauden, joten 
ohjattua toimintaa ei tuolloin ollut. Harjoittelua korvattiin sitten sisä-kesäharjoittelulla, jota 
meillä ei ole aiemmin ollut kovinkaan paljoa ohjelmassa. Treenit pidettiin pääosin sunnuntaisin, 
sekä muutamat vapaat vuorot keskiviikkoisin. 

Suunniteltu alkeiskurssi jouduttiin taas perumaan, mutta pikkujoulut ja Lumijoen retki saatiin 
pidettyä. Seinälle on myös saatu reilusti uusia otteita sekä reittejä talkoiden myötä.  

Kiipeilykipinää heräteltiin myös Liminganlahden koululaisiin keväällä 2021 Limingan kunnan HaLi-
hankkeen myötä. Toivotaan että sieltä saadaan myös uusia harrastajia, kunhan uusi kausi 
saadaan kunnolla käyntiin. 

	

	

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022, Kiipeily 
	
Tulevalla kaudella 21-22 haaveissamme on edelleen alkeiskurssin pito Limingassa. Pari viikon 
ajan syyskuusta jouduimme pitämään taukoa ylioppilaskirjoitusten vuoksi, mutta lokakuussa 
toiminta jatkuu. Jaoston vuoro vaihtuu perjantaille ja ajatuksena olisi aloittaa samalle päivälle 
myös avoin kuntalaisten tutustu kiipeilyyn-vuoro, jos vaan liikuntahallin varaukset sen sallivat. 

 

Marraskuussa muutama ohjaaja lähtee kouluttautumaan junnuohjaajaksi, jos kurssi toteutuu. 
Toivottavasti liitto saa myös pidettyä ohjaajakoulutusten kokeet vihdoin tänä vuonna. 
Joulukuulle on suunniteltu pikkujoulukiipeilyä sekä ehkä pieniä kisoja, jos ehditään rakentaa 
kisaradat uusilla otteilla. Talvella jatketaan 1-2 kertaa viikossa treeneillä. Kesäharjoittelusta 
saatiin viime kesältä hyviä kokemuksia, joten luultavasti kesällä treenataan kerran viikossa. 

	

Kiipeilyjaosto kaudelle 2021-2022: Niina Matturi (pj.), Henna Kilpeläinen, Karoliina Konola 
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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: LENTOPALLO 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Jaakko	Savilampi	 Leila	Kulha	 Heidi	Kuukasjärvi	

Merja	Peteri	 Veikko	Rautio	 Janne	Suorsa	

	 	 	

	 	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: 	         vai Joukkuelaji: X	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 30	 50	 2	 3000	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 40	 50	 4	 2000	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 12	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: 40	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Junioreiden	turnaukset	 30	

M55	SM	finaalit	Limingassa,	peruttu	Covid-19	epidemian	vuoksi	 10	

Miesten	aluesarjaottelut,	sarja	keskeytyi	Covid-19	epidemian	vuoksi	 10	

	 	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Junioreiden	turnaukset	 30	
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Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022, Lentopallo 
	

Tupoksen yhtenäiskoulun sali yhdessä Liikuntahallin ja Ojanperän koulun salin kanssa ovat 
edelleen tarjonneet hienot puitteet kehittää myös lentopallotoimintaamme ja lentopallo-
tapahtumia. 

Aikuisten sarjoissa Limingan Niittomiehillä on alkavalla kaudella miesten veteraanien joukkue 
M60 sarjaan ja myös M50 ja M55 joukkueet osallistuvat SM sarjaan, mikäli korona epidemia 
antaa myöten. Veteraanisarjoissa tavoitellaan jälleen Suomen Mestaruutta SM-kilpailuissa 
kaikkien joukkueiden osalta. Miehet harjoittelevat kaksi kertaa viikossa Tupoksen yhtenäiskoulun 
salissa. 

Naisten joukkue osallistuu paikallissarjaan tänä vuonna. Naiset käyvät harjoittelemassa kaksi 
kertaa viikossa.  

Janne Mäkäräinen (E-tytöt) jatkaa tyttöjuniori joukkueen valmentajana, sekä Miia Pirkola ja Tiina 
Hirvimäki (D-tytöt) valmentajina. Joukkueita on 3, tyttöjunioreiden määrän lisäännyttyä 
reippaasti. Joukkueet pelaavat Pohjoisen alueen juniorisarjassa kaudella 2021 - 2022. 

Muuten kuluvan syksyn aikana jatketaan edelleen mahdollisten junioriryhmien kokoamista 
lentopallon opetteluun. Suurena haasteena tässä on ollut valmentajien puute, mutta 
kiinnostusta vanhempien osalta on ilmennyt ja heitä tuleekin valmentajien avuksi. 

Toivoisimme lentopallosta kiinnostuneiden ihmisten ottavan yhteyttä jaoston jäseniin, sillä 
uusille ideoille ja lasten ja nuorten ryhmien vetäjille on jatkuvasti tarvetta. 

Harrasteryhmän naiset ja miehet kokoontuvat myös liikuntahallille ja Ojanperän koulun salissa 
lentopallon merkeissä kaksi kertaa viikossa. 

 

Lentopallojaosto: 

Jaakko Savilampi, puheenjohtaja 

Leila Kulha, sihteeri 

Merja Peteri 

Heidi Kuukasjärvi 

Veikko Rautio 

Janne Suorsa 
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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: PAINI 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Kari	Isokoski	(PJ)	 Antti	Saarela	 Päivi	Meripaasi	(S)	

Markku	Turunen		 Sini-Tuulia	Raatikainen		 Kalle	Vanhala	(RH)	

	 	 	

	 	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: X	         vai Joukkuelaji: 	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 8	 42	 1	 672	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 8	 48	 1	 1152	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 	 	 	 	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 -	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: -	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

-	 -	

	 	

	 	

	 	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

-	 -	
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Toimintakertomus kaudelta 2020-2021, Paini 
	

Tämä kausi on koronan johdosta mennyt lähinnä harjoitellen silloin kun rajoitteita ei ole ollut. 
Kisa ja leiritoimintaa ei ole ollut tarjolla koko vuonna. Nallepainiharjoituksia ei voitu koko vuonna 
järjestää, koska toiminta on vanhemman kanssa yhdessä tekemistä. Painiharjoitukset 7-10 
vuotiaille oli kaksi kertaa viikossa. Painiharjoitukset 10-17 vuotiaille kolme kertaa viikossa. Lisäksi 
ohjattuja voimatreenejä sekä yksilökohtaista ohjausta harjoitteluun. Tämä ryhmä on itseasiassa 
muodostunut 13-17 vuotiaiden ryhmäksi. Viime vuosina ei olla saatu nostettua nuorempien 
ryhmästä uusia painijoita tähän ryhmään johtuen vaikeasta harjoitteluvuoro tilanteesta. Onneksi 
siihen saatiin helpotusta uusien tilojen myötä. 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022, Paini 
Painiharjoituksia perinteisesti ollaan painittu syksy vapaata ja kevät Kr.Room. painimuotoa. 
Kilpailukalenteriin on kuitenkin viime vuodelta kokoontumisrajoitusten vuoksi jäänyt patoutumia, 
joten joudumme hieman vaihtelemaan painityyliä pitkin kautta. Covid-19 rajoitteiden 
vähennettyä pääsee taas kaikki ryhmät harjoittelemaan seuraavasti: 

1. Nallepainia 3-4 vuotiaille kerran viikossa. 

2. Nallepainia 5-6 vuotiaille kerran viikossa. 

3. Painiharjoitukset 7-9 vuotiaille kaksi kertaa viikossa. 

4. Painiharjoitukset 10-17 vuotiaille kolme kertaa viikossa. 

 

Kesäkuussa pidetään yhdet treenit viikossa, joihin voi osallistua kaikki kouluikäiset. 

Kilpailevien painijoiden osalta aloitetaan harjoitukset kesätauon jälkeen elokuun alussa. 

Painin KLL SM-kilpailut on tärkeä tapahtuma nuorille painijoille. Painijaosto pyrkii keräämään 
joukkueen LNM:n painijoista edustamaan kouluaan ja kuntaansa. 

 

Painijaoston kokoonpano: Kalle Vanhala (pj.), Marjo Hosionaho (rh.), Päivi Meripaasi, Markku 
Turunen, Sini Raatikainen, Antti Saarela ja Kari Isokoski. 
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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: SALIBANDY 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Marko	Kärsämä	 Mika	Paassilta	 Olli	Tornberg	

Matti	Heikkinen	 Jari	Karjalainen	 	

	 	 	

	 	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: 	         vai Joukkuelaji: X	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 40	 72	 2	 2670	

	 3-4	krt/vko	 39	 80	 2	 4680	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 16	 44	 1	 2112	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 52	 122	 3	 3862	

	 3-4	krt/vko	 20	 45	 1	 3600	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 23	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: 1923	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Miesten	edustusjoukkueen	harjoitusottelut	kesällä	2021	(3	kpl)	 260	

A-poikien	1.divarin	kotiottelut	5	kpl	(23.9.2020-7.2.2021)	 408	

	 	

	 	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Miesten	Divaripelit	2020-2021	(Kempelehalli)	15	kpl	 1255	
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Toimintakertomus kaudelta 2020-2021 ja toimintasuunnitelma 2021-2022, 
Salibandy 

 

Toimintakertomus kausi 2020-2021, Miehet edustusjoukkue 

LNM miesten edustusjoukkue pelasi kaudella 2020-2021 kahdeksannen kauden pääsarjatasolla 
miesten Divarissa. Joukkueessa tapahtui muutoksia, kun valmennus vaihtui Harri Naumasen 
siirryttyä luotsaamaan OLS:aa. Limingan Niittomiesten valmennukseen asettui SPV:n junioreissa 
valmentanut Jari Karjalainen apunaan Akseli Vuollo, joka oli seuralle tuttu jo entuudestaan 
pelaajana. Myös uusia pelaajia tuli lähteneiden tilalle 2. divisioonan joukkueista sekä omista 
junioreista. Kesän harjoittelu oli intensiivistä. Kauden alku oli tahmea ja sijoitus sarjassa oli 
häntäpäässä. Ennen joulutauolle lähdettäessä joukkueen pelaaminen saatiin paremmille raiteille 
ja tulokset nousuun. Kauden puolenvälin jälkeen saatiin lisää tärkeitä voittoja ja muiden 
joukkueiden tulokset mahdollistivat sen, että edustusjoukkue oli mukana kauden play-off-
peleissä. Joukkueen runkosarjan sijoitus oli kahdeksas. 

Runkosarjan kolmas, Koovee Tampereelta, valitsi Niittomiehet vastustajakseen play-offsien 
ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäinen ottelu Tampereella meni täpärästi jatkoajalla 5-4 
Kooveelle. Toinen ottelu päättyi Kempelehallilla Niittomiesten 8-5 voittoon ja ratkaisua 
lähdettiin hakemaan Tampereelle kolmanteen otteluun. Kolmas ottelu päättyi jatkoajalla 
Niittomiesten 4-5 voittoon ja Niittomiehet pääsivät playoffsien seuraavalle kierrokselle.  

Playoffsien välierissä vastaan asettui runkosarjassa toiseksi sijoittunut Porin Karhut. 
Ensimmäinen ottelu Porissa päättyi Karhuille lukemin 6-4. Toinen ottelu käytiin Kempelehallilla ja 
tiukan väännön päätteeksi Karhut päätti Niittomiesten matkan. Porin Karhut eteni 3-4 
vierasvoitolla Divarin finaaleihin. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, Miehet edustusjoukkue 

Kaudella 2021-2022 miesten edustusjoukkue jatkaa Divarissa. Joukkueen valmennuksessa 
jatkavat Jari Karjalainen ja Akseli Vuollo. Pelaajien osalta muutama pelaaja jätti Niittomiehet, 
mutta uusia on saatu omista junioreista, 2. divisioonan joukkueista sekä pari pelaajaa F-Liigan 
puolelta. Joukkue on asettanut tavoitteekseen vähintään runkosarjan 3. sijan ja siten kotiedun 
playoffs-peleihin. Tätä varten harjoittelua on tehty ja tehdään isolla sydämellä niin kentällä kuin 
sen ulkopuolellakin. Uudet pelaajat ovat myös kotiutuneet uuteen seuraansa loistavasti. Kausi on 
jo startannut ja viidestä pelatusta ottelusta Niittarit ovat voittaneet neljä ottelua. Hienoa on ollut 
myös huomata, kuinka uudet tulokkaat joukkueessa ovat nousseet ratkaisijoiden rooliin ja 
saaneet monia onnistumisia otteluissa. Kausi on startattu loistavasti ja odotukset ovat korkealla. 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, Miehet II 

Kesän 2020 aikana perustettiin muutaman vuoden tauon jälkeen miesten kakkosjoukkue, joka 
pelasi Pohjois-Suomen alueen 5. divarissa. Joukkueessa pelasi vakioryhmänä 16-39- vuotiaita 
pelaajia ja lisäksi annettiin seuran omille A-C -junioreille mahdollisuus pelata miesten pelejä. 

Harjoitusvahvuuteen otettiin matalalla kynnyksellä kaikki innokkaat pelaajat ja kauden aikana 
harjoitusvuoroilla kävikin hurjat 66 pelaajaa ikähaarukassa 13-48 vuotta. 

Kausi keskeytyi Koronaepidemian vuoksi marraskuussa, jolloin joukkue oli ehtinyt pelata vain 8 
sarjapeliä. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, Miehet II 

Kaudella 2021-2022 joukkue pelaa Pohjois-Suomen alueen 5. divarissa. Joukkueessa pelaa 
vakioryhmänä 16-45 -vuotiaita pelaajia ja lisäksi annetaan edelleen seuran omille junioreille 
mahdollisuus pelata miesten pelejä. 

 

Toimintakertomus kausi 2020-2021, Naiset 

Salibandyn naisten joukkue pelasi kaudella 2020-2021 3. divisioonan aluesarjaa. Sarjaa pelattiin 
Pohjois-Suomessa, lohkossa 8, jossa oli 15 joukkuetta. Pelaajamäärä joukkueessa oli n. 19, 
ikähaarukalta 18-50. Joukkueen valmentajana toimi Sanna Tornberg. Joukkue harjoitteli 
pääasiassa kaksi kertaa viikossa, toinen vuoro oli liikuntahallilla ja toinen Tupoksen koulun 
liikuntasalissa. Kausi keskeytyi koronan vuoksi marraskuussa, joten kerkesimme kauden aikana 
pelata vain kaksi turnausta 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, Naiset 

Salibandyn naisten joukkue pelaa kaudella 2021-2022 3. divisioonan aluesarjaa. Sarjaa pelataan 
Pohjois-Suomessa yhdessä 10 joukkueen sarjassa. Joukkueet pelaavat kaksi kertaa jokaista sarjan 
joukkuetta vastaan. Pelaajamäärä joukkueessa on hieman yli 20, ikähaarukalta 17-50. Joukkueen 
valmentajana toimii Jesse Hiironen. Joukkue harjoittelee pääasiassa kaksi kertaa viikossa 
liikuntahallilla, 1,5h / harjoitus.  

Joukkueen harjoittelusta ja sen tavoitteista. Syyskaudella ajetaan sisään ja harjoitellaan pelitapaa, 
sekä kehitetään yksilöiden valmiuksia pelata laadukasta salibandya suhteessa 80/20, kevät 
kaudelle käännyttäessä ja mahdollisesti jo aiemmin tavoitteiden täytyttyä käännetään suhdetta 
kohti 50/50. 

 

Toimintakertomus kausi 2020-2021, Naiset harraste 

Viime toimintakaudella harrastenaiset pelasivat Limingan liikuntahallilla sunnuntaisin lukuun 
ottamatta koronan aiheuttamaa taukoa ja niitä sunnuntaita, kun halli oli varattu muuhun 
tarkoitukseen. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, Naiset harraste 

Tulevalla kaudella suunnitelma on samankaltainen, kuin edelliskaudella: pelivuoro sunnuntaisin 
ja kesällä mahdollinen yhteistyö tuposlaisten kanssa. 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, P21 (A-pojat) 

Valmentajana toimivat Niko Pelkonen, Ilari Teerikangas sekä Jari Karjalainen ja huoltajana Olli 
Tuomela. 

A-pojat saavuttivat Limingassa pelattujen karsintojen kautta paikan A-poikien divariin. Joukkue 
pysyi edelliskauteen verrattuna lähes samana, joskin muutama uusi pelaaja on liittynyt 
joukkueeseen. Yhteistyö miesten edustusjoukkueen kanssa tiivistyi entisestään. Yhteistyötä A-
pojat tekivät nyt myös uuden miesten kakkosjoukkueen sekä miesten 4. divarissa pelaavan 
Hirvareiden kanssa. Poikien divari keskeytyi korona-epidemian vuoksi marras-joulukuuksi ja 
jatkui muutaman pelin osalta tammi-helmikuussa. Joukkue oli sarjan päätyttyä sijalla kolme. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P21 (A-pojat) 

P21 1.divarin sarjapaikka oli lunastettu edelliseltä kaudelta ja keväällä uuden kauden alku näytti 
melko lupaavalta. Pelaajamäärä pieneni hieman kesän kynnyksellä, mutta uusiakin pelaajia 
saatiin mukaan toimintaan. Kesän mittaan pelaajia kävi kokeilemassa ja omia nuoria nostettiin 
mukaan joukkueen toimintaan. Pelaajamäärä eli hieman, mutta laajuutta joukkueeseen ei saatu 
tarpeeksi edes R-edustusten voimin, joten sarjapaikasta jouduttiin lopulta luopumaan sillä 
vähäisellä ja nuorella pelaajistolla kaudesta olisi tullut liian iso rasite. 

P21 -joukkueen pelaajat jatkavat harrastustaan molempien miesten sekä P16 -joukkueen 
mukana. 

 

 

Toimintakertomus kausi 2020-2021, T21 (ent. B-tytöt) 

LNM B-tyttöjen joukkue pelasi A-tyttöjen divaria sekä naisten 3. divaria, kun paikka B-tyttöjen 
SM-sarjassa ei auennut. Joukkue menestyi hyvin molemmissa sarjoissa, mutta kausi keskeytyi 
koronaepidemian vuoksi. 

Joukkuetta valmensivat Antti Kärkkäinen ja Janne Hannuksela sekä maalivahtivalmennuksesta 
vastasi Aki Karjalainen. Sari Pietarila toimi joukkueenjohtajana ja Kati Hannuksela rahaston- 
hoitajana. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, T21 (ent. B-tytöt) 

Tyttöjoukkue ilmoittautui keväällä T21 SM-sarjaan, mutta joukkueen pelaajamäärä kävi kesän 
mittaan niin pieneksi, että joukkue joutui luopumaan sarjapaikastaan ja joukkueen toiminta 
loppui elokuun alkupuolella. Osa tytöistä jatkaa harrastustaan seuramme naisten sekä P16 -
joukkueessa. 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, P16 (05-07 syntyneet) 

Kaudella 2020-2021 LNM 567 joukkue pelasivat pääosin kahta sarjaa: 06-aluesarja sekä Oxdog 
C05-06. Edellisten lisäksi osa LNM 567 joukkueen pelaajista osallistui myös 07 syntyneiden 
aluesarjaan. Edellä mainituissa sarjoissa ehdittiin pelata muutama turnaus, kunnes 
koronapandemiaan liittyvät ohjeistukset keskeyttivät sarjat loppuvuodesta 2020.  

Oxdog liiga jatkui keväällä 2021 ja kyseinen sarja pelattiin lopulta läpi kokonaan - viimeisten 
turnausten ollessa toukokuun 2020 lopulla. Sarjasta muodostui tasainen ja LNM 567 
loppusijoitus oli 4. 

Keskeytyneissä aluesarjoissa pelattiin keväällä 2021 vielä muutamia turnauksia, mutta sarjoja ei 
pelattu virallisesti loppuun asti. 06 aluesarjassa ehdittiin pelata alkusarja ennen sarjojen 
keskeyttämistä syksyllä 2020 - LNM sijoitus oli alkusarjan jälkeen 7. Aluesarja 07:ssa LNM oli 
ykköspaikalla, kun sarjat keskeytettiin. 

LNM 567 Joukkueessa pelasi 23 poikaa ikähaitarilla 
s. 2005  3 pelaajaa 
s.  2006 14 pelaajaa 
s. 2007 6 pelaajaa 

Joukkuetta valmensivat Mika Paassilta, Marko Kärsämä, Sauli Hinkula ja Jari Änäkkälä (mv). 
Joukkueenjohtajina toimivat Marjukka Mäkikangas sekä Janne Moilanen. Rahastonhoitaja Sanna 
Moilanen. 

Kauden aikana harjoiteltiin 3 kertaa viikossa (Limingan liikuntahallissa ma ja to sekä Zempissä 
keskiviikkoisin.) 

Kauden aikana yksi pelaaja siirtyi OFBC 06 joukkueeseen, kauden jälkeen kaksi pelaajaa siirtyi 
OLS 07 joukkueeseen ja muutama pelaaja lopetti salibandyharrastuksen joukkueessa. 
Kauden jälkeen joukkueen toimihenkilöstä siirtyi kolme henkilöä uusien haasteiden pariin. 

Kauden 2020-2021 päättäjäiset vietettiin Limingan Paintball-areenalla ja kumikuulataistelujen 
jälkeen nautimme pizzat sekä palkittiin kauden aikaan eri kategorioissa kunnostautuneita. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P16 (05-07 syntyneet) 

Kaudella 2021-2022 salibandyliitto on muuttanut ikäluokituksia ja entinen 06 on nyt P16. LNM 
P16 on ilmoittautunut salibandyliiton ylialueelliseen P16 aluesarjaan, jossa pelaavat Pohjois-
Suomen ja Pohjanmaan alueen joukkueet.  

LNM P16 joukkueen on tarkoitus osallistua myös Merikoski SBT järjestämään OXDOG 16-15 
(2006-2007) sarjaan mikäli ilmoittautuneita joukkueita on tarpeeksi. 

Kauden alkaessa joukkueen listoilla on  
s. 2005  kaksi pelaajaa 
s. 2006  11 pelaajaa 
s. 2007  kuusi pelaajaa 
s. 2008 kaksi pelaajaa 

Harjoituksia on kolme kertaa viikossa ja ne pidetään yhteisvuoroilla P14 joukkueen kanssa. 
Harjoituksia pidetään Linnukka-hallilla sekä Krankka-areenalla. Yhteisharjoitusten lisäksi osa P14 
joukkueen pelaajista osallistuu P16 joukkueen peleihin. 

P16 Joukkueeseen on tullut Tyrnävän palloseurasta kaksi pelaajaa sekä valmentaja. Myös LNM:n 
T21 joukkueen toiminnan loputtua yksi tyttö pelaa kuluvalla kaudella P16 joukkueessa. 
P16 joukkuetta valmentavat Marko Kärsämä, Mikko Rahkila sekä Jari Änäkkälä (mv). 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, P14 (08-09 syntyneet) 

Kaudella 2020-2021 LNM P08-09-joukkue pelasi kahta sarjaa: D2-Pojat Kilpa PS-aluesarjaa ja D2-
Leijonaliigaa. Lisäksi osa joukkueen pelaajista kävi kauden aikana pelaamassa muutamia pelejä 
LNM P07- ja LNM P05-06-joukkueiden kanssa. Pelejä pyrittiin järjestämään kaikille pelaajille 
tasaisesti. Aluesarjaa pelattiin kilpailullisesti ja Leijonaliigaa tasaisella peluutuksella. 

Joukkueessa pelasi 19 poikaa seuraavalla ikähaitarilla: 

s. 2009 6 pelaajaa, 

s. 2008 12 pelaajaa ja  

s. 2007 1 pelaajaa. 

Joukkuetta valmensivat päävalmentaja Mikko Parpala sekä apuvalmentajat Elina Lotvonen, 
Mikko Niinimaa ja Toni Ojantakanen. Kevättalvella myös Petteri Pietilä liittyi 
valmennusporukkaan. Rahastonhoitajana toimi Jarmo Sirniö ja joukkueenjohtajina Silja ja Tapio 
Kantola. 

Joukkue harjoitteli talvikaudella kolme kertaa viikossa: maanantaisin ja torstaisin Limingan 
liikuntahallilla ja tiistaisin Tupoksen koulun salissa. Yhteinen harjoittelu sekä pelit keskeytyivät 
joulukuun alussa koronatilanteen pahenemisen vuoksi. Liikuntatilat suljettiin ja myös salibandyn 
sarjatoiminta keskeytyi. Koronatauon aikana joukkue aloitti omatoimiharjoittelun, jota 
valmentajat ohjasivat Nimenhuudon kautta. Koronatauolla vedettiin myös etätreenit Meetin 
kautta. 

Treenit jatkuivat tammikuun 2021 alussa Salibandyliiton ja THL:n neuvoja noudattaen. Aluesarja- 
ja Leijonaliiga-pelit olivat kuitenkin tauolla vielä tammikuun ajan. Helmikuun lopulta alkaen 
molemmissa sarjoissa pelattiin muutamia pelejä. Tarkkoja sarjasijoituksia ei kuluneelle kaudelle 
saatu. 

Joukkueen päättäjäisiä vietettiin Oulussa 11.6.2021. Joukkue kävi pelaamassa Oulun 
Megazonessa ja pizzalla. Tämän jälkeen alkoi kesätauko, mutta eri joukkueiden yhteistreeneihin 
oli mahdollisuus osallistua myös kesän aikana. 

Suurin osa pojista jatkaa joukkueessa seuraavalla kaudella. Kevään lopussa 19 pojasta kaksi aikoi 
lopettaa ja kahden pojan jatko oli epävarma asuinpaikasta johtuen. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P14 (08-09 syntyneet) 

Joukkuetta valmentavat Mikko Parpala, Mikko Niinimaa ja Petteri Pietilä. Joukkueenjohtajana 
toimii Silja Kantola ja rahastonhoitajana Jarmo Sirniö. 

Joukkue pelaa P14 Kilpa-aluesarjaa ja Leijonaliigaa D1-juniorit VP. Peluutus edellisen kauden 
tapaan: taitotason lisäksi pelaajan motivaatio/asenne ja treeni-into vaikuttavat pelaajavalintoihin. 

Tärkein tavoite on poikien innostuksen säilyttäminen sekä kasvattaminen urheilua ja salibandyä 
kohtaan. Tärkeää on saada joukkue pysymään kasassa ja näin turvattua harrastusmahdollisuus 
Limingassa. Toiminnan pitää olla laadukasta ja tarpeeksi urheilullista, mikä mahdollistaa hyvät 
puitteet myös niille pojille, jotka haluavat harrastaa salibandyä tavoitteellisesti ja kehittyä lajin 
parissa. “Tosissaan, muttei liian vakavasti.” 

Harjoituksia on kolme kertaa viikossa: maanantaisin Linnukka-hallilla ja tiistaisin ja perjantaisin 
Krankka-Areenalla. 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, P12 (10-11 syntyneet) 

E2-joukkueessa oli 21 pelaajaa, joista yksi lopetti kesken kauden. Uusia pelaajia tuli mukaan 4. 

Vastuuvalmentaja (ja jojo/yhteyshenkilö): Kimmo Puusaari 

Apuvalmentajat: Jani Korhonen, Tapio Korva, Toni Maijala, Mikko Mustonen, Marika Vanha-aho 

LNM E2 joukkue osallistui kaudella Oxdog-liigaan ja Leijonaliigaan. Oxdogissa pelattiin hyviä 
pelejä, mukana oli 5 joukkuetta, joiden seassa sijoituimme sijalle 4 pronssiottelu tappion jälkeen. 
Leijonaliigan sarjajärjestelmä sekosi koronatauon ja rajoitusten takia täysin ja pelit olivat usein 
samoja (aika kovia) vastustajia vastaan. Kuitenkin saatiin pelata pelejä, vaikka sijoitus valahtikin 
sarjataulukon loppupäähän. 

Kauden aikana harjoituksia oli vain kahdesti viikossa, tunti maanantaina ja tiistaina, mikä vaikutti 
riittämättömältä ylläpitämään tasoa kauden aikana suhteessa muihin joukkueisiin. 

Erillisiä kevätturnauksia ei pelattu koska LL ja Oxdog venyttivät kautta toukokuulle. 

Yhteistyökumppanit: Nordic Semiconductor, Kamrok, Majek 

 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P12 (10-11 syntyneet) 

Pelaajia mukana syyskuun puolivälissä 22. Uusia tullut mukaan 4 (joista yksi palasi välivuoden 
jälkeen) ja lopettaneita 3 (joista siis yksi jo kesken viime kauden). Lopettaneiden syyt olivat 
muutto toiselle paikkakunnalle (2) ja harrastuksen vaihtuminen jalkapalloon (1).  

Toimihenkilöpuoli on nyt kunnossa erillisen jojon ja rahastonhoitajan myötä. MyClub otettu 
käyttöön nimenhuudon tilalle. 

Joukkueenjohtaja: Jani Määttä 

Päävalmentaja: Kimmo Puusaari 

Valmentajat: Jani Korhonen, Tapio Korva, Mikko Mustonen 

Rahastonhoitaja: Marika Vanha-aho 

Kaudella osallistutaan P12-aluesarjaan, sekä Leijonaliigan P12 VP-sarjaan. Harkkapelejä pelataan 
kauden alla ja mahdollisesti pidempinä peliväleinä. Aluesarjaa pelataan kilpailullisemmalla 
kärjellä, Leijonaliigassa taas peliaikaa saavat enemmän ne, jotka eivät aluesarjassa pelaa niin 
paljoa. Aluesarjassa odotettavissa ainakin yksi bussireissu Kajaaniin. 

Harjoitusvuoroja on jopa 4 kertaa viikossa (ma, ke, to, su). Sunnuntain vuoro on yhteinen P10 
kanssa, tai harkkapelejä varten. Ylipäätään yhteistyötä tehdään P10-joukkueen kanssa, heidän 
kärkipelaajat voivat pelata P12-aluesarjaa. Vastaavasti P12-joukkueen 11-syntyneet aloittelevat 
pelaajat voivat osallistua P10-joukkueen mukana tiettyihin P10-leijonaliigan peleihin.  

Yhteistyökumppanit: Nordic Semiconductor, Rinta-Joupin Autoliike, Kamrock 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, P10 (12-14 syntyneet) 

Joukkueen vastuuvalmentajina toimivat Jaakko Tornberg ja Elina Lotvonen. Apuvalmentajina 
Juho-Pekka Pöyhtäri, Antti Makkonen ja Sirpa Pekkanen. 

Joukkueenjohtajina toimivat Sari Hakio ja Tiina Pesonen ja rahastonhoitajana Sanna Moilanen. 

Joukkueessa oli 25 pelaajaa, joista suurin osa on 2012 syntyneitä. Kaksi poikaa on syntynyt v. 
2013 ja yksi 2014. Suurin osa pelaajista on ollut mukana joukkueessa alusta asti. Uusia pelaajia 
tuli kauden aikana 6.  Kauden päätyttyä 7 pelaajaa ilmoitti lopettamisesta. Osa lopettaneista 
pelaajista harrasti myös muita lajeja; jääkiekkoa ja jalkapalloa ja halusivat keskittyä näihin 
lajeihin.  

Joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa Tupoksen koulun salissa. Salivuorot olivat tiistaisin klo 
18-19 ja torstaisin klo 19-20. Alkulämmittelyt tehtiin ennen salivuoroa ulkona tai aulatiloissa. 
Kesäkuussa harjoituksia järjestettiin Tupoksen koulun salissa keskiviikkoisin klo 17-18. 

Leijonaliigaan ilmoitettiin kaksi joukkuetta F2-sarjaan; enemmän pelanneet ja vähemmän 
pelanneet. Joulukuussa koronatilanteen vuoksi treenit järjestettiin etänä. Leijonaliigassa oli 
taukoa joulukuun lopusta helmikuun alkuun saakka.  Lisäksi kauden aikana joukkue pelasi 4 
harjoitusotteluita niin, että jokaiselle pelaajalle tuli pelejä tasaisesti, oman tasoisia pelejä ja 
pelejä eri rooleissa. Joukkueen kauden päättäjäisiä vietettiin 1.6. Tupoksen koululla harjoitusten 
yhteydessä. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P10 (12-14 syntyneet) 

Joukkueen vastuuvalmentajina toimivat Jaakko Tornberg ja Elina Lotvonen. Apuvalmentajina 
toimivat Juho-Pekka Pöyhtäri ja Antti Makkonen. 

Joukkueenjohtajina toimivat Sari Hakio ja Tiina Pesonen. Rahastonhoitajan pestistä 
kiinnostunutta kysytään pelaajien vanhemmista.  

Joukkueessa on syyskuussa 20 pelaajaa, joista suurin osa on 2012 syntyneitä. Kaksi poikaa on 
syntynyt v. 2013 ja yksi 2014. Uusia pelaajia aloittanut kaudella 3. Lisää pelaajia otetaan 
joukkueeseen mukaan. 

Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Salivuorot ovat maanantaisin klo 18-19 Limingassa 
Krankka Areenalla ja keskiviikkoisin klo 17-18 Tupoksen koulun salissa. Alkulämmittelyt pyritään 
tekemään ennen salivuoroa ulkona tai aulatiloissa. Lisäksi sunnuntaisin pelaajilla on 
mahdollisuus osallistua P12 -joukkueen kanssa yhteistreeneihin sunnuntaisin Krankka Areenalla. 

Leijonaliigaan on ilmoitettu F1 -sarjaan kaksi joukkuetta; EP ja VP -sarjoihin. Lisäksi järjestetään 
harjoitusotteluita niin, että jokaiselle pelaajalle tulee pelejä tasaisesti, oman tasoisia pelejä ja 
pelejä eri rooleissa. Yhteistyötä tehdään myös P12 -joukkueen kanssa. P10 -joukkueesta osa 
pelaajista osallistuu P12-joukkueen mukana Aluesarjan peleihin. 

 

Toimintakertomus kausi 2020-2021, P8 (14-15 syntyneet) 

Ei toimintaa. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, P8 (14-15 syntyneet) 

Edelliskauden kerholaisista muodostettu joukkue harjoittelee pari kertaa viikossa salibandyn 
alkeita ja joukkuetoimintaa. Joukkuetta valmentaa alkuvaiheessa Jari Karjalainen. 
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Toimintakertomus kausi 2020-2021, Salibandykerhot (15 syntyneet ja nuoremmat) 

Kauden aikana Ojanperän koululla järjestetyssä kerhossa kävi noin 15 innokasta salibandyn 
aloittelevaa harrastajaa. Kerhotoiminnan järjestelyvastuu oli miesten edustusjoukkueella, josta 
mm. Kalle ja Karri Vaarala sekä Jari Karjalainen kävivät kerhoa ohjaamassa. 

Toimintasuunnitelma kausi 2021-2022, Salibandykerhot (15 syntyneet ja nuoremmat) 

Kerhotoiminta laajenee, sillä edelleen miesten edustusjoukkueen vastuulla olevaan toimintaan 
on saatu lisää innokkaita ohjaajia ja lisäksi salivuoroja on saatu edelliskausiin verrattuna 
enemmän. Kerhoja järjestetään Tupoksen Yhtenäiskoululla, Ojanperän koululla sekä Krankka-
areenalla. Päävastuun kerhotoiminnasta on ottanut Kalle Vaarala ja hänen lisäkseen kerho-
ohjaajina toimivat pääsääntöisesti Karri Vaarala, Niklas Äijälä sekä Eemil Äijälä. 

 

 

Salibandyjaosto 2021-2022 

Marko Kärsämä, Jari Karjalainen, Matti Heikkinen, Heli Hongisto, Sanna Moilanen, Petteri Pietilä. 
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Toimintakertomus kausi 1.9.2020– 31.8.2021 

Jaosto: YLEISURHEILU 
	
Jaoston kokoonpano kaudella 2020-2021:  

Vesa	Kallio	 Kari	Saarela	 	

Jorma	Jokela	k.	5.4.2021	 Kari	Peltokorpi	 	

Päivi	Lumijärvi	 Mika	Koski-Vähälä	 	

Jari	Matinolli	 Timo	Kääriäinen	 	
	
Rastita (X), onko kyseessä              Yksilölaji: x	         vai Joukkuelaji: 	
	

Toiminta lyhyesti numeroina 

Osallistujamäärät Yksilölajeista	joukkuemääräksi	merkitään	viiva	(-)	

Ikäryhmä 

Ohjattuja harjoituksia 
viikossa 
Myös	kilpailu,	turnaus	ja	
leiri	luetaan	harjoituksiin.	

Henkilöä 
(kpl) 

Viikkoa 
vuodessa 

Joukkueiden 
lukumäärä 

Kokonais-
suorite-
määrä 

0-13-vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	
135	
50	

8	
20	

	

	
2160	
1000			
														

	 3-4	krt/vko	 10	 40	 	 1200	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

14-18	vuotiaat	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 13	 40	 	 1560	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	

Aikuiset	(yli	18	v)	

	 1-2	krt/vko	 	 	 	 	

	 3-4	krt/vko	 6	 44	 	 1056	

	 5	krt	tai	enemmän	/vko	 	 	 	 	
	

 

Jaoston järjestämien tapahtumien/kilpailujen kokonaismäärä:	 22	 Kpl	

Osallistujien kokonaismäärä: 959	 Kpl	
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Tapahtumat/Kilpailut aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2021 

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu (tapahtuman	nimi)	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Lantmännen	Agro	Laidunkauden	avajaiskisat	25.5.2021	 116	

Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Liminka	9.6.2021	 60	

Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Liminka	7.7.2021	 36	

Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Tupos	16.6.2021	 37	

Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Tupos	14.7.2021	 30	

Rantalakeusjuoksu	3.7.2021	 115	

Nuorten	tuloskisat	17.7.2021	 45	

	

Jaoston järjestämä tapahtuma/kilpailu muualla	kuin	Limingassa Osallistujien 
määrä 

Iso-Syötteen	leiri	16.	–	18.10.2020	 28	

Jompen	Rataraasto	Kempele	15.5.2021	 42	

Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Tyrnävä	22.6.2021	
Halpahalli	Liminka	Seurakisat	Tyrnävä	20.7.2021	

49	
	

Heinäpään	heittokisat	8	kpl	(moukari	ja	kiekko)	kesän	aikana	 160	

Heittojen	lajipäivä	Tyrnävä	24.7.2021	 43	

Seuracup	Kempele	(yhteistyö	muiden	seurojen	kanssa)	15.6.2021	 88	

PM-kisat	Oulu/Kempele	(yhteistyö	muiden	seurojen	kanssa)10.-11.7.2021	 110	
	
				 	



 

28	

Toimintakertomus kaudelta 2020-2021, Yleisurheilu 
Limingan Niittomiesten tavoitteena on tarjota monipuolista yleisurheilutoimintaa kaiken ikäisille 
ja kaiken tasoisille yleisurheilusta kiinnostuneille henkilöille aina harrastelijatasosta 
kilpaurheilijoihin. Yleisurheilujaoston tarjosi mahdollisuuden harrastaa yleisurheilua Limingassa 
ja Tyrnävällä läpi vuoden. Toiminnalla edesautettiin liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja 
sen ylläpitämistä sekä tuettiin yleisurheilussa kilpailevia ja kehittymään omassa lajissaan.  

Jaoston perustamat eri urheiluryhmät toimivat aktiivisesti ja innokkaita urheilijoita riitti sekä 
talvi- että kesäharjoitteluryhmiin. Loistava menestys yleisurheilukisoissa kertoo paitsi 
lahjakkaista urheilijoista myös siitä, että seuratoiminnalla on pystytty mahdollistamaan 
oikeanlainen harjoittelu ja onnistuttu urheilijoiden ohjaamisessa sekä kannustamisessa. 

Yleisurheilujaosto järjesti kauden aikana monipuolista toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille sekä 
myös koko perheelle. Lisäksi järjestettiin liikuntatapahtumia ja kilpailuja.  Saimme myös 
arvokkaan tunnustuksen tekemästämme työstä, kun meille myönnettiin Tähtiseuratunnus lasten 
ja nuorten urheilun osalta. 

Kuluvalla kaudella seuratoimintaa varjostivat monet ikävät asiat.  Korona rajoitti 
harrastustoimintaa lähes koko kauden ajan. Seuraamme kohtasi myös suuri suru, kun 
pitkäaikainen valmennuspäällikkömme Jorma Jokela menehtyi keväällä.  Kunnioitimme Jorman 
muistoa surunauhoilla Sm maastoissa ja Laidunkauden avajaiskisoissa.  Rataraasto kilpailun 
nimesimme Jompen Rataraastoksi.  Jorman jättämää aukkoa on ollut vaikea paikata, mutta 
periksi emme ole antaneet. 

Lapsille ja nuorille järjestettyä toimintaa 
Yleisurheilujaosto järjesti kaudella 2020–2021 lasten yleisurheilukouluja, valmennusryhmiä sekä 
talvi- että kesäkaudella. Toimintaa oli Limingassa ja Tyrnävällä. 

Talvella viikoittaisia lasten urheilukouluryhmiä oli kolme Limingassa ja yksi Tyrnävällä. 
Urheilukouluohjaajina toimi yhdeksän nuorta ohjaajaa, joilla on lasten urheilukouluohjaajan 
koulutus. Lisäksi osalla ohjaajista on lasten ja nuorten urheilukouluohjaajan pätevyys. Talven 
urheilukouluihin osallistui yhteensä 50 lasta, Talvella harjoitukset jouduttiin keskeyttämään 
pitkäksi aikaa koronatilanteen takia. 

Talvella valmennusryhmissä oli mukana noin 20 nuorta. Osa valmennusryhmien harjoituksista 
pidettiin Ouluhallilla. Välillä ulkopaikkakuntien urheilijoilta evättiin pääsy Ouluhalliin 
koronatilanteen takia. Kesällä lasten urheilukouluryhmiä oli 8 joista neljä oli Limingan keskustan 
urheilukentällä, kaksi Tyrnävällä ja kaksi Tupoksessa. Urheilukouluryhmissä harjoittelivat 4 - 6 -
vuotiaat, 7 - 8 -vuotiaat ja 9 - 11 -vuotiaat.  Urheilukouluun osallistui yhteensä 154 lasta. 
Urheilukouluohjaajia oli tuntitöissä kesällä yhteensä 13. 

Keihäskoulun lajivalmennusta järjestettiin kerran viikossa Limingassa. Tyrnävällä oli myös oma 
heittokoulu. Kestävyysjuoksuryhmä harjoitteli läpi vuoden omana ryhmänään. Valmentajina 
kuluneella toimivat Patrik Mattsson, Jorma Jokela, Timo Kääriäinen, Marko Paukkeri, Rami 
Oravakangas, Jari Matinolli, Pinja Kangas, Mika Koski-Vähälä ja Janette Malila.  Kesän 
urheilukoulun vetäjänä toimi Johannes Helander.  Urheilukoulun ohjaajina toimivat Veikka 
Arffman, Anna Helander, Petra Kangas, Nelli-Lotta Karppelin, Milja Lumijärvi, Janette Malila, Ella 
Nissinaho, Lauri Saarela ja Sara Säkkinen.  Lisäksi saimme apua kolmelta Limingan kunnan 
palkkaamalta työntekijältä urheilukoulujen ja seurakisojen järjestämisessä. 

Juoksutapahtumissa oli sarjoja sekä harrastaja- että kilpatason juoksijoille. 

Alkukesällä 6 nuorta suoritti yleisurheiluohjaajatutkinnon. 
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Kaudella 2020-2021 järjestetyt kilpailut ja liikuntatapahtumat 
Juoksutapahtumissa oli sarjoja sekä harrastaja- että kilpatason juoksijoille. 

Rantalakeusmaastojuoksukisat jouduttiin tällä kaudella perumaan koronan takia. Samasta 
syystä paikallisen Halpahallin lasten synttärijuoksuja ei voitu myöskään järjestää. Perinteiseksi 
muodostunut Uudenvuodenjuoksu järjestettiin tällä kaudella virtuaalijuoksuna, jossa jokainen 
osallistuja pystyi ilmoittamaan kotipakkakunnallaan viimeisen viikon aikana tekemänsä 5 km tai 
10 km maantiejuoksun tuloksen. Lokakuussa järjestettiin perinteinen syysleiri Iso-Syötteellä, 
johon osallistui 28 henkilöä. 

Jompen Rataraasto järjestettiin toukokuussa, jossa osallistujia oli yhteensä 42.  Lantmännen 
Agro Laidunkauden avajaiskisat järjestettiin toukokuussa ja tapahtumassa oli 150 lajisuoritusta. 
Tapahtumassa oli sponsoroitu keihäänheittoa, jossa voiton vei Topias Laine ja kakkonen oli Toni 
Keränen. Kunniakierrostapahtuma järjestettiin koronan takia pienimuotoisesti toukokuussa. 
Rantalakeusjuoksu järjestettiin heinäkuussa ja koronan takia osallistujamäärä oli hieman 
aikaisempaa pienempi. 

Koronatilanteen hieman välillä hellitetty järjestimme heinäkuussa nuorten tuloskisat, joissa 
tehtiin 66 lajisuoritusta. Tyrnävän kentällä järjestimme lisäksi heittojen lajipäivän ja urheilukisat 
heinäkuussa. Kisoissa oli 43 kilpailijaa ja tehtiin 80 lajisuoritusta. Tyrnävällä järjestimme 
elokuussa myös kunnanmestaruuskisat Tyrnävän kunnan tilauksesta. Heittoryhmämme järjesti 
lisäksi 10 heittokisaa Oulussa Heinäpään kentällä. 

Kesällä järjestettiin lasten seurakisoja sekä Limingan urheilukentällä että Tupoksen kentällä ja 
Tyrnävällä. Kisoja järjestettiin yhteensä kuusi. Seurakisoissa jokaiselle ikäluokalle oli kaksi lajia, 
joista toinen oli juoksu ja toinen kenttälaji. Kisoissa päästiin tutustumaan yleisurheilun lajeihin 
ennen kisoja pidetyn lyhyen lajiopastuksen jälkeen. Seurakisoihin osallistui yhteensä noin 268 
lasta. Kilpailujen toimitsijatehtävät hoidettiin pääosin seuran omien aktiivisten 
urheilukouluohjaajien toimesta. 

Kesän aikana olimme myös yhteistyössä Kempeleen Kirin ja Kuivasjärven Auran kanssa 
järjestämässä lasten sisuotteluita ja seuracup kilpailuja sekä pm-kilpailut  

 

Kisamenestys ja seuraluokitus  
Yleisurheilukausi 2020 – 2021 oli taas urheilullisesti menestyksekäs koronasta huolimatta.  
Kilpailutuloksista näkee monien urheilijoiden huiman kehityksen kauden aikana. Limingan 
Niittomiehillä on useita A-luokkarajan ylittäneitä urheilijoita. Viimevuotiseen tapaan Suomen 
tilastoissa on edelleen useita seuran urheilijoita sijoilla 1 - 20. 

Limingan Niittomiesten edustajat saavuttivat yleisurheilussa useita SM-tason mitalia ja pistesijoja 
eri ikäluokissa. Tampereen Kalevan kisoissa seuran kirkkain tähti Toni Keränen sijoittui keihäässä 
viidenneksi ja Toni valittiin yleisurheilujaoston parhaaksi urheilijaksi. Kari Poutianen sijoittui 
Kalevan kisoissa 3000 m esteissä sijalle 6. Keväällä miesten joukkue 4 km SM-maastojuoksussa 
Samuli Hussa, Kari Poutiainen ja Rami Oravakangas oli kolmas. Se on seurahistorian 
ensimmäinen SM-mitalia yleisessä sarjassa. Tuomas Aho sijoittui SM-maratonilla sijalle 6 ja 
kevään SM-maantiejuoksun puolimaratonilla sijalle 8. 

M19 sarjan SM-kisojen 5000 metrillä Topi Alahuhta oli sijalla 7. 

SM-maantiejuoksuissa Aarre Paukkeri oli sarjan M17 viides ja Eveliina Kujala sarjan N17 
kahdeksas. 

16/17 vuotiaiden SM-kisoissa Hyvinkäällä Saimi Lithovius otti hopeaa sarjan T16 korkeudessa.  
Samoissa kisoissa Eveliina Kujala sijoittui kuudenneksi sarjan T16 3000 metrillä. 
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14/15 vuotiaiden SM-kisoissa Kokkolassa Aapo Mäkiniemi otti sarjassa P14 hopeamitalit sekä 
800 että 300 metrin juoksuissa. Nelli-Lotta Karppelin voitti SM-hopeaa T15 sarjan 800 metrillä ja 
prossia 2000 metrillä. Korkeudessa Kimi Keränen ja Veikka Arffman voittivat joukkue-hopeaa 
sarjan P-15 korkeudessa. Kimi Keränen oli henkilökohtaisessa kisassa sijalla 5. Topias Kurikka oli 
sarjassa P15 kuulassa sijalla 5 ja kiekossa sijalla 8.  

Aikuisurheilussa saimme myös useita mitaleita. Saulin SM-kisoissa Jukka Kauppila voitti 
kaikkiaan 4 SM-kultaa. Matkat olivat sarjan M60 maantie 10km, 1500 m, 5000m ja maraton. Jari 
Matinolli voitti sarjan M55 moukarissa kultaa.  Kirsi Kivelä voitti sarjan N45 SM-kultaa 
maratonilla. 

Yleisurheilijamme ovat tehneet paljon muitakin hienoa urheilusuorituksia. Niistä voi lukea 
jaoston nettisivujen uutisarkistosta. 

Seuraluokittelussa olimme kaikkien aikojen parhaalla pistemäärällä 210,5 sijalla 33 (25) ja 
Kalevan malja pisteissä sijalla 53 (71). Nuorisotoimintakilpailussa sijoituksemme oli tällä kaudella 
68 (54). Kuluneella kaudella yleisurheilujaostossa oli noin 230 urheilijaa, joka on uusi ennätys. 

 

Varainhankinta  
Jaoston laaja toiminta edellyttää aktiivista ja jatkuvaa varainhankintaa. Näin laajan toiminnan 
perustana on kuitenkin useiden kymmenten vapaaehtoisten urheilun ystävien työpanos ja 
lukuisat talkootunnit.  Kuluneella kaudella saimme talouden kuntoon hankittuamme uusia 
sponsoreita ja onnistuessamme erilaisten avustusten hankinnassa. 

Järjestämissämme kilpailuissa ja tapahtumissa on pidetty kisakioskia. Olemme olleet myös 
haluttu yhteistyökumppani muiden järjestämissä tapahtumissa. 

  

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022, Yleisurheilu 
Yleisurheilujaosto tarjoaa toimintaa ympärivuotisesti lapsille, nuorille ja aikuisille.  Toiminnan 
järjestämisessä huomioidaan sekä kilpaurheilijat että aktiiviset kuntoilijat.  

Talvikauden toiminta (lokakuu – huhtikuu) 
Talvikaudella yleisurheilujaoston organisoima harjoittelu tapahtuu seuraavissa ryhmissä: 

• Lasten yleisurheilukoulu 4 – 6 vuotiaille Limingassa 
• Lasten yleisurheilukoulu 7 – 9 vuotiaille Limingassa ja Tyrnävällä 
• Lasten kilparyhmä 10 – 14 vuotiaille 
• Tyttöjen yleisurheilun kilparyhmä 9 – 15 vuotiaille 
• Kestävyysjuoksuryhmä 

Talvikauden kilpailutoiminta 
Kilparyhmä osallistuu seuraaviin kilpailuihin: 

• Iin testijuoksut kuukausittain 
• Jouluhallikisat Oulussa 
• Limingan Uudenvuodenjuoksu 31.12. 
• Alue- ja piirin mestaruuskisat Oulussa 
• SM-hallikisat 
• SM-hallikisat nuoret 22-19-17 
• Tampere Junior Indoor Games 6. -8.3. 
• SM maantiejuoksut 
• SM mastojuoksut 
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Kesäkauden toiminta (toukokuu – syyskuu) 
Kesäkaudella yleisurheilujaoston organisoima harjoittelu tapahtuu seuraavissa ryhmissä: 

• 4 – 6 vuotiaiden urheilukoulu 
• 6 – 9 vuotiaiden urheilukoulu 
• 10 – 11 vuotiaiden urheilukoulu 
• Tyttöjen yleisurheiluryhmä 9 – 15 vuotiaille 
• Kestävyysjuoksuryhmä 
• Nuorten keihäskoulu 
• Muut mahdolliset uudet ryhmät 

Kesäkauden kilpailutoiminta 
Urheilijamme osallistuvat seuraaviin kilpailuihin: 

• Seuran itse järjestämät kilpailutapahtumat 
• Alue- ja PM-maastot 
• Seuracup 
• Youth Athletics Games 17. – 19.6. Lahti 
• Kilparyhmän kansalliset ja kansainväliset kilpailut 
• 9 – 15 vuotiaiden Sisulisäkilpailu 
• Aluemestaruusottelut 9 – 15 vuotiaille  
• Aluemestaruus viestijuoksut 11 – yleinen sarja 
• SM maantiejuoksut 17.4. Rauma 
• SM maastot 8.5. Nakkila 
• Kalevan kisat 4. -7.8. Joensuu 
• 14/15 vuotiaiden SM-kisat 12.-14.8. Nurmijärvi 
• 16 /17 vuotiaiden SM-kisat 12.-14.8. Lempäälä 
• 19/22 vuotiaiden SM-kisat 26. -28.8. Vaasa 
• SM-viestit 10.-11.9. Jyväskylä 
• Osallistumiset massajuoksutapahtumiin ja muut kilparyhmälle sopivat kilpailut 
• Lajikarnevaalit 30.6 – 3.7 
• Motonet GP kisat (25.5. Lahti, 1.6. Tampere, 8.6. Espoo, 18.6. Kuortane, 26.7. Jyväskylä, 

24.8. Lappeenranta) 

Oma kilpailutoiminta ja tapahtumat 
Yleisurheilujaosto järjestää kauden aikana seuraavat kilpailut: 

• Uudenvuodenjuoksu 
• Rataraasto 10.000 m Kempeleessä 
• Laidunkauden avauskisa 
• Seurakisat Liminka/Tyrnävä 
• Hippokisat 
• Halpa-Hallin lastenjuoksut? 
• Rantalakeus maastojuoksukisat syyskuussa 
• Perunamarkkinajuoksu Tyrnävällä? 
• Kisajärjestelyt yhteistyössä muiden seurojen kanssa 

Urheilijoiden leiritoiminta 
Kilparyhmä osallistuu piirileiritykseen. Edustusurheilijat osallistuvat alue- ja 
maajoukkueleirityksiin.  Syksyllä järjestetään seuran syysleiri Iso-Syötteellä 22.10-24.10.2021. 
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Varainhankinta 
Yleisurheilujaoston varainhankinta tapahtuu seuraavilla tavoilla: 

• kilpailutapahtumien tuotot 
• kioskimyynti 
• sponsorituotot 
• talkootuotot 
• mahdolliset yhteistyösopimukset kunnan kanssa ja yritysten kanssa 
• avustukset 
• kunniakierros tapahtuma 
• harrastajien osallistumismaksut 
• muu varainhankinta mm. erilaiset tapahtumat 

Tulojen ja kustannusten seurantaa tehostetaan tiliöinnillä, jossa on tarkat määrittelyt tulojen ja 
menojen kirjaamisesta. 

 

Jaoston kokoonpano 
Yleisurheilujaoston kokoonpano kaudella 2021 – 2022 on seuraavanlainen: 

• puheenjohtaja Vesa Kallio 
• tiedottaja Esko Kujala 
• rahastonhoitaja Päivi Lumijärvi 
• jäsen Jari Matinolli 
• talkoovastaava Kari Saarela 
• jäsen Kari Peltokorpi 
• jäsen Mika Koski-Vähälä 
• jäsen Timo Kääriäinen 

Tulevalla kaudella on tarkoitus löytää kestävämpi tapa toimia jakamalla töitä enemmän 
vastuualueittain. 
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Limingan Niittomiehet ry 

TALOUSARVIOESITYS   1.9.2021-31.8.2022 

	

	 Tulot Menot 

Hiihtojaosto 14000	 14000	

Kiipeilyjaosto 1600	 800	

Lentopallojaosto 1250	 1800	

Painijaosto 1500	 6830	

Salibandyjaosto 129400	 127250	

Yleisurheilujaosto 38500	 36600	

Hallinto 15100	 15100	

KOKO SEURA YHT. 201350	 202380	

	


