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2017
Hall of Fame 14.1.2017 kokosi jälleen
seiväsväen yhteen
Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -tapahtuma järjestettiin
lauantaina 14.1.2017 Pajulahden liikuntakeskuksessa Seiväshypyn Talvikarnevaalien yhteydessä. Jo viidettä kertaa järjestetty
tilaisuus kokosi yhteen nykyiset ja entiset hyppääjät kunniakerhon uusien jäsenten julkistukseen.
Terässeipään mestarit, Erkki Kataja ja Risto Ankio,
seiväshypyn Hall of Fame -kunniakerhoon
Erkki Katajan ura Suomen kärkihyppääjänä kesti viitisen vuotta.
Ensimmäisen Suomen mestaruutensa hän voitti v. 1947 ja uusi
SM-arvonsa myös kahtena seuraavana vuonna. Vuosi 1948
oli Lontoon olympiavuosi ja Kataja nosti Suomen ennätyksen
lukemaan 425 ja valittiin Suomen edustajaksi Lontoon olympiakisoihin. Kataja aiheutti Suomen joukkueen suurimman yllätyksen valtaamalla hopeamitalin tuloksella 420. Olosuhteet olivat
mitä kurjimmat ja monet suosikeista epäonnistuivat. Kultakin oli
lähellä. Helsingin olympialaisissa Kataja oli kymmenes tuloksella 410. Suomen ennätystä Erkki Kataja kohensi kolmeen
otteeseen v. 1947-50 tuloksin 423, 425 ja 427. Maaotteluedustajana hän oli 14 kertaa ja hankki seitsemän voittoa. Palkinnon
vastaanotti tilaisuudessa Erkin poika Jukka Kataja, joka kertoi
isänsä olleen värikäs ja kilpailuhenkinen persoona.
Risto Ankio edusti Suomea olympialaisissa ja oli viimeinen
terässeipäällä Suomen ennätyksen tehnyt hyppääjä. Ankio
sijoittui Belgradin EM-kilpailuissa 1962 neljänneksi. Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa hän saavutti hopeaa vuonna
1961 ja pronssia vuonna 1963. Ankio paransi syyskuussa 1961
Suomen ja Pohjoismaiden ennätyksen tulokseen 458. Tämä jäi
viimeiseksi terässeipäällä hypätyksi ennätykseksi. Maaliskuussa
1962 Ankio hyppäsi lasikuituseipäällä epävirallisen sisäratojen
Euroopan ennätyksen 476.
Risto Ankio kiitti puheessaan valmentajaansa Eeles Landströmiä urastaan. Eeles opetti Ristolle oikean hyppytekniikan ja oli
usein arvokkaana tukena kisoissa.

Risto Ankio, Jukka Kataja ja Rauno Pusa.

Seiväsperhe oli jälleen koolla.

Seiväshypyn Hall of Fame -kunniakerhon henkilövalinnat tekee
vuosittain toimikunta, jonka jäsenet ovat Aulis Kairento, Raimo
Eskola, Jorma Mäkelä ja Jouko Mäki-Lohiluoma.
Jarmo Mäkelä ennusti juhlapuheessaan tästä vuosikymmenestä
yhtä historian parasta kun vertailukohtana pidetään naisten 4
metrin ja miesten 5 metrin ylittäjien määrää.
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Nikkanen ja Holttinen seiväshypyn
talvikarnevaalien voittoon
Someron Esan Minna Nikkanen ja Tommi Holttinen korjasivat
voitot seiväshypyn talvikarnevaaleilla Pajulahti-hallissa Lahden
Nastolassa. Nikkaselle voittoon riitti neljän metrin ylitys. Holttinen hyppäsi 520.
Nikkanen on muuttanut vauhdinjuoksun lopun asentoa pystymmäksi. Seipään kuoppaan vienti uudesta juoksuasennosta vaatii
vielä hiomista. Se näkyi Pajulahti-hallin hypyissä.
- Minun täytyy vain löytää tapa, jolla vien seipään kuoppaan, nyt
kun se ei toimi juoksun lopussa vähän niin kuin painovoimalla
kuten aiemmin, koska yläkropan asento on pystympi, Nikkanen
sanoo.
Naisten kilpailusta odotettiin Nikkasen ja perjantaina 435 ylittäneen Saga Anderssonin taistoa, mutta Andersson jäi ilman
tulosta pudotettuaan kolmesti korkeudesta 390.
- Jalat tuntuivat väsyneeltä. Nyt ei vaan jaksanut kisata peräkkäisinä päivänä, Andersson sanoi.

Minna Nikkanen

Nikkanen teki kolme kelpo yritystä korkeudesta 420, muttei
onnistunut.
Holttinen meni 520 ensimmäisellään jäi sitten kilpailemaan yksin. Kolmesta yrityksestä korkeudesta 530 viimeinen oli erittäin
lähellä onnistua. Myös toinen yritys oli hyvä.
- Täytyy ottaa seuraavaan kisaan vauhdinjuoksusta askepari
pois. Se 12 askelta tuntui Somerolla hyvältä. Nyt tuntui, että
18 askeleella en saanut juoksua tulemaan loppuun asti. Ehkä
sellainen 16 olisi hyvä, Holttinen arvioi. Hän viittasi Somerolla
joulukuun lopussa käytyyn kilpailuun, jossa hän ylitti 533.
Lahti, Nastola, Pajulahti-halli:
Seiväshypyn talvikarnevaalit:
Miehet, seiväs: 1) Tommi Holttinen SomE 520, 2) Anton Kunnas
IF SibboV 460, Pietari Outinen JyväskKU NH, Johan-Antti Kivilahti HaapajKi NH, Eetu Turakainen TuUL NH,
Naiset, seiväs: 1) Minna Nikkanen SomE 400, 2) Henriikka
Könönen KuivAu 390, 3) Sofie Westerlund VasaIS 380, 4) Kiia
Jullenmaa PorinYU 370, 5) Emma Rovasalo HyvsU 340, Laura
Ollikainen VarkKV NH, Elina Lampela OulPy NH, Saga Andersson EsboIF NH.
(Lainaus Yleisurheilu.fi -sivulta)

Tommi Holttinen
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Seivästalli ry:n vuosikokous
järjestettiin 23.5.2017 Sarfvikissa
Poimintoja:
Yhdistyksen varapuheenjohtaja, Rauno Pusa esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016 ja nosti esiin Seiväskoulujen
aktiivisen toiminnan. Toinen esiinnostettava asia oli Seivästallin
ja SUL:n välinen sopimus, jonka neuvottelut aloitettiin vuoden
2016 puolella. Kokonaisuudessaan toiminta on ollut aktiivista,
kuten kertomuksesta käy esille. Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
Rauno Pusa esitteli Seivästallin tilinpäätöksen ja korosti hankittujen seipäiden olevan yhdistyksen omistuksessa ja taseessa,
kuten myös yhdistyksen hankkimat t-paidat. Samalla kuultiin
tilintarkastajan lausunto. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016.
Sihteeri Jukka Rimpiläinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Tiukan taloudenpidon johdosta oikaisuliike on jo
käynnissä. Seivästallin ja SUL:n neuvottelema ja 23.5. 2016
allekirjoittama yhteistyösopimus on ohjannut yhdistyksen toimintaa vuoden alusta lähtien. Vuosikokous hyväksyi esitellyn
toimintasuunnitelman.
Seivästallin perustamisvaiheessa Antti Kalliomäki lupautui yhdistyksen puheenjohtajaksi muutamaksi vuodeksi ja halusi nyt
luopua tehtävästä. Kokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Rauno Pusan, Antti Kalliomäen jäädessä hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Risto Niemisen tilalle hallitukseen valittiin Mikael Westö. Muut
hallituksen jäsenet: Sari Murto, Jarmo Mäkelä, Jarno Koivunen,
Mikko Latvala, Raimo Eskola ja Jukka Rimpiläinen jatkavat
edelleen.
(Sari Murto pyysi eron hallituksesta 28.7. ja se vahvistettiin hallituksen kokouksessa 1.10.2017)

Seivästalli ry:n hallitus kokoontui kauden
2017 aikana neljä kertaa
14.01.2017 Pajulahti
18.02.2017 Hipposhalli, Jyväskylä
16.05.2017 Sarfvikissa, Espoossa
23.05.2017 yhdistyksen vuosikokous
01.10.2017 Pajulahdessa

SUL:n ja Seivästalli ry:n sopimus allekirjoitettiin ja
käteltiin Jorma Kemppaisen ja Antti Kalliomäen
toimesta.
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Seiväskouluja käynnissä
ympäri Suomen
Hyvin ohjattujen ja laadukasta valmennusta sisältävien
Seiväskoulujen tavoitteena on löytää uusia menestyjiä seiväshyppyyn. Seivästallin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä
onkin Seiväskoulukonseptin monistaminen mahdollisimman
monelle paikkakunnalle.
Seivästallin Seiväskoulukonsepti perustuu Turussa jo vuosia
toimineeseen malliin, jota lähdettiin kehittämään yhdessä SUL:n
kanssa. Seivästallin ensimmäinen oma Seiväskoulu käynnistyi
reilu vuosi sitten Liikuntamyllyssä Helsingissä ja nyt toimintaa
on jo seitsemällä paikkakunnalla; Lahdessa, Tampereella, Turussa, Kuopiossa Jyväskylässä, Kuortaneella ja uusimpana Salossa keväällä toimintansa aloittava Seiväskoulu.

Liikuntamyllyn Seiväskoulu Helsingissä.

Mukana useita nykyisiä ja entisiä hyppääjiä
Hienointa koko toiminnassa on, että mukaan on saatu useita
nykyisiä ja entisiä huippuhyppääjiä, joko itse valmennukseen tai
taustajoukkoihin. Liikuntamyllyn toimintaa vetää Kimmo Katila
ja siellä taustatukea antaa Antti Kalliomäki. Lahdessa toimintaa ohjaa Eemeli Salomäki, Kimmo Kantosalon taustatuella.
Tampereella junioreita hyppyyttää Jere Bergius Raimo Eskolan
valvovan silmän alla. Turussa Teemu Hyytiä ja Jarno Koivunen,
Kuopiossa Pasi Pitkänen, Jyväskylässä ja Kuortaneella Mikko
Latvala johtaa Seiväskoulun toimintaa.

Tampereen Seiväskoulu.

URHEILUKESKUS
Liikuntamylly
Pajulahti
Pirkkahalli (TMUK)
Kupittaan urheiluhalli

PAIKKAKUNTA

VASTUUVALMENTAJA

VALMENNUSKERRAT/OSALLISTUJAT

Helsinki

Kimmo Katila

10/14

Lahti

Eemeli Salomäki

1 krt/vko/4

Tampere

Jere Bergius

2x10/22

Turku

Teemu Hyytiä

3x5/25

Kuopiohalli

Kuopio

Pasi Pitkänen

???

Hipposhalli

Jyväskylä

Kalle Harmaala

???

Kuortane/Seinäjoki

Mikko Latvala/Ari Koivisto

1 krt/vko/10

Raahe

Markus Tornberg

2 krt/vko/8

Lahti

Kimmo Kantosalo

1 krt/vko/4

Hyvinkää

Mika Mikkola

1 krt/vko/6

Susirajan seiväskoulu

Lieksa

Veli Kananen

???

Vaasa

Vaasa

Mikael Westö

???

Tanhuvaara

Matti Mononen

Syksyllä 2018

KuortaneUO/Bullerih
Raahe
Pajulahti
Wanha Villatehdas

Tanhuvaara
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Kauden 2017 palautekeskustelu
hallituksen kokouksessa 1.10.2017
Rauno Pusa aloitti toteamalla, että seiväshyppy ei saavuttanut odotettuja tavoitteita. Myös yhteistyökumppanit odottavat
tulosta.
Raimo Eskola vastasi ja muistutti, että kehitystä tapahtui tällä kaudella nuoremmissa, ja monet aiemmista menestyjistä
lopetti hyppäämisen.
Antti Kalliomäki piti Jarmo Mäkelän sanoin odotetun, ”historiallisen” puheenvuoron. – Mahdollisuuksia on, mutta on
jääty vanhojen toimenpiteiden vangiksi. Isoja ongelmia on
esim. seiväskoulujen opetusmetodeissa. Lisäksi omaehtoinen aloitteellisuus on heikoissa kantimissa ja hyppypaikatkin
puuttuvat.
Nuorille opetetaan lajia väärin, ponnistustekniikka on pielessä ja siitä on myöhemmin vaikea oppia pois. Seiväskoulujen
yhtenäinen opetusmateriaali on nyt saatava kuntoon.
Jorma Mäkelä:
– Antin puheenvuoro oli historiallinen, tätä en ole koskaan
ennen kuullut ja sitä on odotettu. Tämän tason keskustelua
tarvitaan ja tämä kannanotto on saatava myös HUU-lehden
sivuille. Yleisurheilukausi 2017 oli sellainen, että odotuksista
huolimatta ei menty eteenpäin. Seiväshyppy ei poikennut
tästä trendistä. Seiväshypyn potentiaali on joka tapauksessa

valtava ja kestää jonkin verran virheitäkin. Seivästallin
merkitys näkyy verkoston laajenemisena. Kriittistä kehityskeskustelua silti tarvitaan.
Raimo Eskola:
– Vuosi sitten tilanne oli sekava SUL:n kaupunkivalmennuskeskusten perustamisen ja valmentajien rekrytoinnin
takia. Se vei energiaa kun ei tiennyt mitä on tulossa.
Omien hyppääjien sukupolvenvaihdos tapahtui samalla.
Tarvittiin vain yksi Seivästalli cupin kisa kesällä Kaavissa.
Suuri edistysaskel oli SUL-sopimus ja NOV-valmentajien
palkkaus. Jarno Koivunen vastaa jatkossa seiväshypyn
kansallisesta kehityssuunnitelmasta. Mikael Westö tuottaa harjoitteluun videoklipit.
Jarno Koivunen:
– Hallikaudella oltiin vielä pistesijoilla, kesällä ei. Naisissa
kansainvälinen taso kaudella oli 450+ ja miehissä 570+.
Tavoitteena on saada täydet joukkueet tuleviin kansainvälisiin kisoihin.
Seiväskoulutoiminta on edelleen oleellinen, jotta saadaan
jatkuvasti potentiaalisia hyppääjiä mukaan. Tytöt pitää
saada jatkamaan pidempään, nyt poistuma 15-17 v. iässä
on liian suuri. Hyppytekniikassa opettaisin eri tyyppisiä
hyppääjiä hieman eri tavalla. Kohtuullinen tekniikka ja
hyvä nopeus ovat kaksi ydinasiaa.

Toimintaympäristö
KAUPUNKIVALMENNUSKESKUS
HELSINKI
Antti Leskinen

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
TURKU
Jarno Koivunen

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
VAASA
Mikael Westö

KAUPUNKIVALMENNUSKESKUS
TAMPERE
Tommi Evilä

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
PAJULAHTI
Steve Rippon

KAUPUNKIVALMENNUSKESKUS
JYVÄSKYLÄ
Hannu Hämäläinen

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
KUOPIO*

SEIVÄSHYPYN
OHJAUSRYHMÄ

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
KUORTANE*

SEIVÄSHYPYN
OSAAMISKESKUS
OULU*

Raimo Eskola
Steve Rippon
Jarno Koivunen
Mikael Westö

Seiväshypyn
valmentajat
•
•
•
•
•

Potentiaaliset
seiväshyppääjät
•
•
•
•
•

Seiväshypyn
olympiadivalmentajat
•
•
•
•
•

Seiväskoulut
Hall of Fame
Seivästalli Cup
Jäsenhankinta
Yhteistyökumppanit

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
HELSINKI
Kimmo Katila

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
PAJULAHTI
Eemeli Salomäki

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
TAMPERE
Jere Bergius

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
TURKU
Teemu Hyytiä

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
KUOPIO
Pasi Pitkänen

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
JYVÄSKYLÄ
Kalle Harmaala

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
KUORTANE/SJ
Mikko Latvala

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
RAAHE
Markus Tornberg

Seiväshypyn
olympiadiurheilijat
•
•
•
•
•

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
PAJULAHTI
Kimmo Kantosalo

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
HYVINKÄÄ
Mika Mikkola

SEIVÄSTALLIN
SEIVÄSKOULU
LIEKSA
Veli Kananen
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Mikael Westö:
– En näe kautta pettymyksenä, nuorten edesottamukset
antavat odottaa valoisaa tulevaisuutta.
Nuorten EM-kisoissa yksi tyttö finaalissa ja nuorissa pojissa
isoja tulosharppauksia.
Aivan aloittelijoille opetettava hyppäämistä suoralla seipäällä, erityisesti seipään liikuttamista.
On keksittävä tehokkaita tapoja opettaa seiväshyppyä isommalle ryhmälle, turvallisesti.

SUOMEN
SEIVÄSHYPYN

KANSALLINEN

KEHITTÄMISSUU

Mikko Latvala:
– Pitää keskittyä siihen, että urheilijat, lajiharjoittelun alussa,
eivät välttämättä pysty samalla tavalla omaksumaan lajin
saloja. Seiväskoulujen kehittämisen tulee olla etusijalla.
Seiväskoulut ja yläkoululeirit ovat paikkoja, joissa opetellaan
urheilijan elämää. Myös urheilijan arkielämän opettaminen
on tärkeää. Mikon mielestä myös valmentajan auktoriteettia
on kasvatettava.

Seiväshypyn kansallinen kehityssuunnitelma
Jarno Koivunen esitteli hallitukselle suunnitelman ja
se toimitetaan hallituksen jäsenille. Toimenpiteinä
sen yhteydessä päätettiin, että Raimo Eskola vierailee
alkuvuodesta 2018 tuomarikoulutuksissa kertomassa
seiväshypyn erityisvaatimuksista. Valmentajien koulutus
liitetään SUL:n valmentajakoulutukseen Jarmo Mäkelän
ehdotuksesta.
Rami halusi kokouksen jälkeen vielä taustoittaa
kehittämissuunnitelman päivittämistä:
– Aloitin talvella 2016 yhdessä Steven kanssa
v. 2012 tekemämme seiväshypyn kansallisen
kehittämissuunnitelman päivittämisen.
Päivittäminen pysähtyi keväällä 2016 eteen tulleiden
suurten muutosten vuoksi: SUL:n ehdotus Seivästallin
laajasta vastuusta, SUL:n valmennusjärjestelmän täydellinen
uusiminen, NOV-valinnat, kaupunkivalmennuskeskusten
johtajat ym.
– Kun keväällä 2017 tilanne oli vakiintunut ja kävi ilmi, että
Jarnon VEAT-tutkintoon liittyi lajin toimintasuunnitelman
laatiminen, tarjoutui ohjausryhmälle luonteva tilaisuus jatkaa
päivitystä nykytilanteeseen sopivaksi vanhalta pohjalta
Jarnon toimesta. Toimitin kaiken aineiston, myös Steven
laatimat osat hänen käyttöönsä. Päivitys on nyt viimeistelyä
vailla ja suunnitelmasta tulee erittäin hyvä. Jatkossa se
päivitetään vuosittain ohjausryhmän toimesta. Ohjausryhmä
myös vastaa suunnitelmien toteuttamisesta.
Tämä jatkuvan kehityksen periaate ja toimintamalli ajaa
Seivästallin ja SUL:n yhteistyössä raiteilleen ja pitää sen
käynnissä!
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Seiväshyppy painopistelajiksi –
Seivästallin rooli osana tulevaisuutta
”Tämä on kolmas iso muutos suomalaisessa urheiluhistoriassa” toteaa Jarmo Mäkelä. Osaaminen ja palvelut urheilijalle keskitetään nyt kaupunkivalmennuskeskuksiin.
”Seiväshyppy on seuraavan olympiadin aikana painopistelaji, painottaa Jorma Kemppainen ja tarjoaa Seivästallille
yhteistyötä.
Parhaille valmentajille turvataan taloudelliset mahdollisuudet valmennukseen yhdistämällä OK:n, SUL:n ja muiden
valmennusta rahoittavien tahojen resurssit. SUL:n organisaatiossa Tampereen kaupunkivalmennuskeskus ohjaa
seiväshypyn valmennusta ja kehitystä. Seiväshypyn johtavien
osaamiskeskusten (SHOK) Pajulahden, Turun ja Vaasan
toimintaa tuetaan ja kehitetään niissä toimivien valmentajien
esitysten mukaisesti.
Lajin kokonaisvaltainen kehittäminen tapahtuu valmentajien yhteistyössä laatiman, vuosittain päivitettävän seiväshypyn kansallisen kehittämissuunnitelman pohjalta.
Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen kaupunkivalmennuskeskusten yhteydessä toimivien seiväshypyn osaamiskeskusten
lisäksi merkittäville hallipaikkakunnille kehitetään pitkällä
tähtäimellä vastaavia osaamiskeskuksia ja paikallisia nuorten seiväskouluja perustettaisiin niiden yhteyteen.

Raimo Eskola Yle Urheilun haastateltavana >>
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Nostoja Seivästallin Facebook-sivuilta
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