
TOIMINTAKERTOMUS  
tilikausi 1.11.2021-31.10.2022 
 

Seivästalli ry:n kokoukset  
 
Yhdistyksen vuosikokous, jossa vahvistettiin tilinpäätös sekä toimintakertomus tilikaudelta 1.11.2020-
31.10.2021 sekä esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.11.2021-31.10.2022, pidettiin 
poikkeustilanteen vuoksi etäkokouksena Google Meetillä 16.5.2022. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuosikokouksen valitsemana Asko Härkönen.  Hallituksen muita 
jäseniä ovat olleet Jarmo Mäkelä (varapuheenjohtaja), Raimo Eskola, Mikko Latvala, Reima Oinaanoja, 
Mikael Westö sekä Jarno Koivunen.  Hallitus on pitänyt kolme etäkokousta. 

Jäsenmaksut ja muut maksut ovat olleet entiset.  Vuoden 2022 aikana jäsenmaksunsa maksaneita oli 48. 

Toiminnantarkastajana on toiminut Petra Sandell sekä rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Ulla Engroos, 
Vassvik Oy:stä. 

Ohjausryhmä 
 
Seiväshypyn ohjausryhmään ovat kuuluneet Jarno Koivunen puheenjohtajana, Mikael Westö, Mikko 
Latvala ja Raimo Eskola. Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä päätökset Seivästalli ry:n urheilijoille ja 
valmentajille kohdistamista tukitoimista sekä panna ne toimeen. Seivästallin haasteellisesta 
taloustilanteesta johtuen, ei varsinaisia tukitoimia voitu kohdistaa urheilijoiden ja valmentajien hyväksi. 
Vuoden 2022 aikana ohjausryhmällä ei ollut virallisia kokouksia, mutta kilpailutoiminnan suunnittelun 
merkeissä epävirallisia keskusteluja kolme kertaa.   

Seivästallin tukitoimet 
 
Koronapandemian jälkimainingista huolimatta Seivästallin hallituksen valmentajajäsenet organisoivat hyvä 
tasoisia kilpailuja, joihin saatiin yhtä aikaa Suomen parhaita nais- ja mieshyppääjiä. Hallikaudella 
Seivästallin toimijat järjestivät hallikisoja Kuortaneella ja Vaasassa. 

Kesällä järjestettiin Toijalassa 10. heinäkuuta olympiamitalisti Eeles Landströmin kunniaksi juhlakisa, joka 
muuttui viime hetkellä Eeleksen muistokisaksi, hänen menehdyttyään 90-vuotiaana hiukan ennen kisaa.  

Seivästallin tukemia seiväskouluja järjestettiin ympäri Suomea vuoden 2022 aikana. Seiväskoululaiset 
ovat saaneet käyttää Seivästallin vuosien aikana toimittamia seipäitä harjoituksissa ja kisoissa. 

Seivästallin sponsorit 
 
Pandemian jälkeen kiinnostus Seivästallin toiminnan tukemiseen heräsi jälleen. Seivästalli sai toimintansa 
tukemiseen vuoden 2022 aikana sponsoreilta 5 500€.  Lisäksi saatiin aktivoitua vuonna 2019 
Urheiluopistosäätiön myöntämä 1000 €:n apuraha. 
 

Seiväskirjahanke 
 
Toimittaja Teijo Piilonen aloitti Seiväskirja -projektin menestyneistä suomalaisista seiväshyppääjistä. 
Kirjan on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Seivästalli haki ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
8.000 €:n tuen kirjaprojektia varten. Seivästalli teki kirjoittamisesta sopimuksen Teijo Piilosen kanssa ja 
kirjan kustantamisesta sopimukses Docendon kanssa. Docendo on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.   
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Hall of Fame 
 
Hall of Fame –tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2022 pandemian vuoksi. 

Talenttiryhmä 
 
Talenttiryhmä ei ollut toiminnassa koronatilanteen vuoksi.  

Seiväskoulut 
 
Seiväskoulujen toiminta jatkui vuoden 2022 aikana yhteistyössä Suomen Urheiluliiton seurojen kanssa. 
Koulujen toiminnasta vastasivat osaavat valmentajat ja entiset hyppääjät. Seiväskouluja järjestettiin 
Pajulahdessa, Kuopiossa (Kaavi), Tanhuvaarassa, Seinäjoella (Kuortane), Helsingissä, Turussa, 
Vaasassa, Jyväskylässä, Tampereella, Raahessa ja Himangalla. Osallistujia oli yli 100 nuorta urheilijaa.  

Tärkeimmät tulokset ja saavutukset 2022 
 
Seiväshyppääjien kausi 2022 kuuluu kaikkien aikojen parhaimpiin. Wilma Murto oli Euroopan 
mestaruutensa lisäksi jaetulla kuudennella sijalla Eugenen MM-kilpailuissa. Juho Alasaari nappasi jo 
toisen nuorten MM-kilpailuiden seiväshopeansa, tänä vuonna Kolumbian Calista ja pääsi lisäksi 
haistelemaan yleisen sarjan arvokilpailutunnelmaa Münchenin EM-kilpailuihin. Murron voittotulos 485 on 
Suomen ennätys ja Alasaaren hopeatulos 560 sivuaa Matti Monosen nuorten Suomen ennätystä vuodelta 
2002. 
Arvokilpailujen finaaleissa nähtiin lisäksi Urho Kujanpää ja Elina Lampela, Münchenin EM-kilpailujen 
yhdeksäntenä ja 11:ntenä. Lisäksi Silja Andersson oli nuorten MM-kisoissa Kolumbiassa kuudes ja Siljan 
isosisko Saga EM-Münchenissä ensimmäinen finaalin ulkopuolelle jäänyt. Lampela ja Saga Andersson 
olivat rankingsijoitustensa turvin mukana jo Eugenessa, samoin kuten Mikko Paavola ja Tommi Holttinen, 
joka kuului lisäksi Münchenin EM-joukkueeseen. 
Seiväshypyn kaltaiseen kattavaan arvokilpailumenestykseen ja -edustukseen ei tänä vuonna yltänyt 
yksikään toinen yleisurheilulaji. 
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Kauden 2022 tapahtumat kuvina 
 

In memoriam 
Eeles Landström 

3.1.1932-

29.6.2022                            
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