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TORSTAINA 20.5.2021

YLEISURHEILUN VUOSIKATSAUS
JERE PORVARI
yleisurheilujaoston puheenjohtaja

Vuosi 2020 oli koronaepidemian takia poikkeuksellinen. Oman lisänsä toi myös urheilukentän remontin valmistuminen. Kentän parantuneiden olosuhteiden myötä
harrastajamäärät nousivat ja aikuisurheilu koki uuden tulemisen. Saimme uudet seura-asut kesällä käyttöön. Kauteen kokonaisuutena voi olla kohtuullisen tyytyväinen.
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
Urheilukoulun toimintaperiaate on ollut urheilukoulun
pitäminen KunkkuArenalla lokakuusta huhtikuuhun. Kesän ja alkusyksyn ajan on pidetty seurakisoja kahden viikon välein urheilukentällä. Urheilukoulun nuorempien
ryhmä on ollut täynnä ja vanhempien ryhmässäkin hyvin lapsia. Urheilukoulun vetovastuu oli keväällä Anne
Lindroosilla ja Kristiina Harjulalla. Syksyksi Kristiina sai
kaverikseen Sari Olkkosen.
Valmennusryhmä on jatkunut entiseen malliin Keijo
Kylänpään johdolla. Ryhmässä on noin kymmenen urheilijaa.
Korona aiheutti keväälle pienen katkon urheilukoulun
ja valmennusryhmän toimintaan. Seuranmestaruusmaastot ja kauden avaus jäivät myös pitämättä. Kilpailukausi Hartolan kunnostetulla urheilukentällä onnistuu jälleen seiväshyppy vuosikymmenten tauon jälkeen.
avattiin vasta kesäkuussa seurakilpailuilla uusitulla urheilukentällä. Seurakisoja järjestettiin lisäksi neljä kappaletta loppukesän aikana. Heinäkuussa oli avoimet aluekisat,
jotka olivat ensimmäiset tilastokelpoiset kisat pitkään aikaan Hartolan urheilukentällä. Lisäksi syyskuussa järjestettiin voiman mestaruuskilpailut lapsille ja avoimet mestaruuskilpailut aikuisille. Yhteistyössä voimailujaoston ja
NMKY:n kanssa järjestettiin syyskuussa Porraskunkku- kisat Soriksella.
YLEISURHEILIJOIDEN SAAVUTUKSET
Hartolan Voima oli seuraluokittelussa kakkosliigassa sijalla 121. (2019 116.) keräten 45.5 (50) pistettä. Voima
oli Lahden piirin kolmanneksi paras seura Lahden Ahkeran ja Orimattilan Jymyn jälkeen.
Aikuisurheilun puolelta Marko Nieminen voitti SMkultaa M40 sarjassa 100 ja 200 metrin juoksuissa.
Eemil Porvari voitti SM-kisoissa M17 sarjassa kultaa
keihäässä, kolmiloikassa ja 10-ottelussa. Lisäksi halli SMkisoissa M17 kultaa 3-loikassa ja hopeaa 60 m aidoissa
ja pituudessa.
SM-kisoissa T15- sarjassa Viivi Kupiainen oli korkeudessa 10. P14- sarjassa Eelis Hynninen oli seiväshypyssä
kuudes. Eelis oli TJIG-halli kilpailuissa seipäässä kolmas.
Aluemestaruuskilpailuissa Markus Porvari voitti korkeushypyn ja oli pituudessa kolmas.
Viivi, Eelis ja Markus kärsivät kukin kauden aikana rasitusmurtumasta, joka haittasi urheilua.
Piirinmestaruuskilpailuissa sarjoissa 9–13 vuotta saimme, 1 hopea- ja 2 pronssimitalia yhteensä 3 mitalia. (
2019 12 kpl )
Uusia seuraennätyksiä tehtiin 13 (2019 7 kpl.) kappaletta, joista piirinennätyksiä kolme.
Yleisurheilulisenssin omaavia urheilijoita oli kaikkiaan
18 (2019 16) kappaletta.
TALOUSKATSAUS
Varainhankintaa teimme pylväsmainonnalla, jakamalla
Jari-Pekan mainoslehtisiä, buffetin pidolla ja kilpailujen
osanottomaksuilla. Kunta ja pääseura ovat lisäksi tukeneet toimintaamme. Saimme tukea myös Järvi-Hämeen
Osuuspankilta urheilukoulun ja valmennusryhmän välineiden hankintaan. Lisäksi olemme keränneet urheilukoulun ja valmennusryhmän osanottomaksuja. Taloudellinen tilanteemme on kohtalainen, vaikka vuodesta 2020
tuleekin selvästi tappiollinen.

Kilpailujen järjestäminen vaatii monenlaista osaamista. Raili Tonterilla ja Arja Partasella on vankka kokemus kilpailujen puffetin pidosta.
KATSAUS TULEVAAN
Yleisurheilukauden päättäjäiset jäivät pitämättä vallitsevien koronarajoitusten takia. Palkinnot jaetaan, kun koronatilanne sen sallii.
Vuoden 2021 alkua sävyttää koronarajoitukset. Tarkoitus on kuitenkin jatkaa toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Urheilukentän avajaiskilpailut pidetään jossain
muodossa, samoin useammat seurakisat.
Hartolan Voiman urheilijoiden tilanne näyttää hyvältä.

Loukkaantumisista on toivuttu ja treenaamaan on päästy
kohtuullisesti. Kesältä on siis lupa odottaa hyviä tuloksia!
Kiitos kaikille toimintaamme osallistuneille ja tukeneille! Erityiskiitokset Jari-Pekalle ja Järvi-Hämeen Osuuspankille toimintamme tukemisesta. Urheilijoillemme terveyttä ja menestystä vuodelle 2021!
Nähdään kentällä!

