TOIMINTAKERTOMUS 2021
Seivästalli ry:n kokoukset 2021
Yhdistyksen vuosikokous, jossa vahvistettiin tilinpäätös sekä toimintakertomus tilikaudelta 1.11.201931.10.2020 sekä esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.11.2020-31.10.2021, pidettiin
poikkeustilanteen vuoksi Pajulahdessa 1.10.2021.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 1.10.2021 alkaen 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 kaksi etäkokousta.
Jäsenmaksut ja muut maksut ovat olleet entiset. Vuoden 2021 aikana jäsenmaksunsa maksaneita oli 54.
Tilintarkastajana on toiminut Ulla Engroos, Vassvik Oy:stä sekä rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Seppo
Martiskainen.

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. Vuoden 2021 aikana ohjausryhmällä ei ollut kokouksia
koronapandemiasta johtuen.

Seivästallin tukitoimet
Tärkein tukimuoto vuonna 2021 oli Mikael Westön organisoiman Vaasan toiminnan tukeminen. Muuta
taloudellista tukea ei vaikeutuneen sponsoritilanteen vuoksi voitu jakaa. Myöskään leirejä ei koronan vuoksi
voitu järjestää. Koronapandemiasta huolimatta Seivästallin hallituksen valmentajajäsenet organisoivat hyvä
tasoisia kilpailuja, joihin saatiin yhtäaikaa Suomen parhaita nais- ja mieshyppääjiä.

Hall of Fame
Hall of Fame –tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2021 pandemian vuoksi.

Talenttiryhmä
Talenttiryhmä ei ollut toiminnassa koronatilanteen vuoksi.

Seiväskoulut 2021
Seiväskoulutoimintaa jatkettiin vuoden 2021 aikana koronapandemiasta huolimatta eri paikkakunnille
yhteistyössä SUL:n seurojen kanssa.
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Tärkeimmät tulokset ja saavutukset 2021
Seiväshypyn vuosi 2021 oli hyvä. Arvokilpailuissa parhaiten menestyivät Wilma Murto, Juho Alasaari ja Saga
Andersson. Murto saavutti pistesijat sekä EM-hallikisoissa Puolan Torunissa että Tokion Olympiakisoissa ollen
Torunissa kuudes (455) ja Tokiossa viides (450). Juho Alasaari oli junioreiden MM-kisoissa Nairobissa hopealla
(535), sekä junioreiden EM-kisoissa Tallinnassa neljäs (534). Saga Andersson saavutti Tallinnassa N22-sarjan EMkisojen kuudennen sijan tuloksellaan 425.
Hallikaudella miesten kolmen kärki Urho Kujanpää, Tommi Holttinen ja Mikko Paavola hyppäsivät
ennätyksillään 566, 561 ja 561 itsensä kaikkien aikojen hallitilastossa sijoille kolmas ja jaettu neljäs. Lisäksi Juho
Alasaari teki M19-sarjan halli-SE:n tuloksellaan 540.
Ulkoratakaudella mieshyppääjien tahti säilyi hyvänä, Paavolan 571, Kujanpään 565 ja Holttisen 564 ovat
ulkoratojen kaikkien aikojen tilastossa sijaluvuilla jaettu kuudes, yhdestoista ja kahdestoista. Juho Alasaari
paransi hallikauden tulostaan kahdella sentillä tulokseen 542.
Tampereen Kalevan kisoissa korkeimmalle korokkeelle nousi Mikko Paavola tuloksellaan 560, Tommi Holttinen
oli hopealla (542) ja pronssimitalit jaettiin Urho Kujanpään ja Tomas Weckstenin kesken tuloksella 532.
Naisissa Wilma Murron ohella hallikaudella kunnostautui Elina Lampela parantaen ennätystään lukemiin 436.
Ulkoradoilla Wilma Murto valtasi ulkoratojen Suomen ennätyksen Kalevan kisojen voittotuloksellaan 472. Myös
Elina Lampela paransi roimasti tasoaan noteeraten kovan tuloksen 453 ja Saga Andersson teki ilahduttavan
paluun kovalle tulostasolle hypäten Tampereen kovatasoisessa Kalevan kisassa tuloksen 431. Kalevan kisoissa
hopealle hyppäsi läpi kesän varmasti esiintynyt Elina Lampela tuloksella 451. Lampela oli mukana Tokion
Olympiakisoissa jääden siellä kuitenkin tuloksetta karsintakilpailussa. Lisäksi vuonna 2005 syntynyt juniori
Tuuli Järvinen hyppäsi lupaavasti kaikkien aikojen kymppikärkeen tuloksellaan 416, juuri sijalle kymmenen.
Myös Tukholman Ruotsi-ottelussa seiväshyppääjät esiintyivät kauden päätteeksi erinomaisesti. Miehissä
Paavola, Holttinen ja Kujanpää ottivat varmaotteisen kolmoisvoiton tuloksillaan 560, 545 ja 532. Naisissa
Lampela ja Andersson jatkoivat hyvää kauttaan kaksoisvoitolla tuloksin 434 ja 426, naisjoukkueen kapteenille
Wilma Murrolle sattui työtapaturma turkulaisen jäädessä ilman tulosta.

Seiväskarnevaalit 2021
Seiväshypyn talvikarnevaali Pajulahden urheiluopistolla jouduttiin koronapandemian vuoksi peruuttamaan.
Karnevaaliohjelmaan kuuluva A-kilpailu kuitenkin järjestettiin lauantaina 16.1.2021, kilpailun voitot menivät
Urho Kujanpäälle ja Elina Lampelalle tuloksin 550 ja 430.
Kesän karnevaalitapahtuma päästiin järjestämään Somerolla 1.-4.7.2021. Korona-aika näkyi vielä
osanottajamäärissä, lajikoululaisia ja vanhempien ryhmäläisiä oli yhteensä 83, vastaava luku oli 118 vuonna
2019. Someron seiväskarnevaalit peruuntuivat koronapandemian vuoksi vuodelta 2020.
Vuoden 2021 pääkilpailu järjestettiin lauantaina 3.7.2021, miesten kilpailun voitti Mikko Paavola tuloksella 570
ja naisten ykkönen oli Saga Andersson tuloksellaan 420.
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Kauden 2021 kohokohdat kuvina

