
Seivästalli ry:n toimintasuunnitelma 2021 



SEIVÄSTALLI	RY	
Hallitus:	Johtaminen	ja	kehittäminen,		

jäsenhankinta,	varainhankinta,		
tiedottaminen,	suhdetoiminta.	

Perinnejaosto	

•  HoF-tapahtuma	
•  Alumnitoiminta	
•  Perinteen	

vaaliminen	

500-600	jaosto	

•  Alueelliset	harjoituskeskukset/		
valmentajien	rekrytointi	ja	tuki	

•  Junioreiden	seiväskoulut	
•  Kotimaan	leiritystuki	
•  Kilpailuohjelman	kehittäminen	

Olosuhdejaosto	

•  Suoritus-	ja	
harjoituspaikkojen		
kehittäminen	

•  Laitteet	ja	välineet	
•  Seipäät	



•  kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoitus-  
paikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä 

•  edistää valmennuskeskusten ja seiväskoulujen perustamista 
•  hankkii varoja, rekrytoi ja tukee valmentajia, välinehankintoja ja leiritystä 

Tarkoitustaan Seivästalli ry. toteuttaa jäsentensä tuella ja vapaaehtoistyöllä. 

Seivästalli ry:n toiminnan tarkoitus 



Tavoitteet 

•  Valmentajien koulutus 
•  Tavoitteena 8-10 keskusta seiväskouluineen keskeisille hallipaikkakunnille 
•  Ympärivuotiset harjoituspaikat sekä opiskelu- ja työmahdollisuudet 
•  Vastuuvalmentajat kaikissa seiväshyppykeskuksissa, joista kolme päätoimista 
•  Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 
•  Kattava seiväsvalikoima 
•  Yläkoululeiritykset 
•  Seiväskoulujen perustaminen 
•  Seiväskoulujen jatkoryhmät 
•  Lihashuolto, lääkäri- ym. kontaktiverkosto 
•  Laadukas toiminta perustuu valmennusmaksuihin 
Seiväshypyn osaamiskeskukset: Turku, Vaasa, Pajulahti, Kuortanen 

Resurssit ja yhteistyökumppanit 
•  SUL, valmennuskeskukset (Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Pajulahti, Turku, Kuortane), 
•  Paikalliset seurat, urheilua tukevat järjestöt ja säätiöt 
•  Paikalliset oppilaitokset ja urheiluakatemiat 
•  Yhteistyökumppanit (sponsorit) 



Seiväskoulut/yläkoululeirit ja urheilijan polku.... Jarno Koivunen 
Talenttiryhmä .........................................................Reima Oinaanoja ja Jarno Koivunen 
Valmentajien koulutus .......................................... Mikael Westö,  
Kilpailut ja leiritys ................................................. Raimo Eskola, Mikael Westö ja Jarno Koivunen 
Varainhankinta ......................................................  Rauno Pusa ja koko hallitus 
Jäsenhankinta ....................................................... Koko hallitus 
SUL-yhteistyö.......................................................... NN 
Hall of Fame -tapahtuma ....................................... Raimo Eskola, Tarja Sandell, Kimmo Kantosalo (Pajulahti 
Tiedotus/hallinto .................................................... Tarja Sandell 
SUL-ohjausryhmä .................................................. Raimo Eskola, Jarno Koivunen, Mikael Westö 

Seivästalli ry:n hallituksen vastuualueet 2021 



Hall of Fame 
Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -kutsuvierastilaisuus järjestetään Pajulahdessa  tammikuun 
alussa. Tällöin julkistetaan kunniakerhon uusin jäsen. Pajulahdessa järjes-  tetään samaan aikaan 
seiväshypyn Talvikarnevaalit. 
Tilaisuuteen kutsutaan entisiä ja nykyisiä seiväshyppääjiä sekä muita urheiluvaikuttajia. 
Kunniakerhon jäseniä jo ovat: 
•  Eeles Landström, 2013 
•  Pentti Nikula ja postuumisti Joppe Lindroth, 2014 
•  Antti Kalliomäki ja Aulis Kairento, 2015 
•  Rauli Pudas ja postuumisti Kauko Nyström, 2016 
•  Risto Ankio ja postuumisti Erkki Kataja, 2017 
•  Kalle Pomppu ja postuumisti Valto Olenius 2018 
•  Teija Saari 2019 

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Seivästalli ry:n Hall of Fame -toimikunta:   
Raimo Eskola, Jouko Mäki-Lohiluoma ja Tarja Sandell sekä Kimmo Kantosalo   

Hall of Fame -kunniakerhon valintatoimikuntaan kuuluvat: 
Raimo Eskola, Aulis Kairento, Jouko Mäki-Lohiluoma, Jarmo Mäkelä ja Aulis Tiensuu. 

HOF-tilaisuudessa ja illan A-kisan yhteydessä jaetaan myös arvostetut Pentti Nikula -mitalit kaikille yli 5  metriä 
ylittäneille miehille ja kaikille yli 4 metriä ylittäneille naishyppääjille.



Urheilijoiden tukimuodot ja kriteerit tuen saamiselle 
Kriteerit	tuen	saamiselle:	

1.  Toiminta-ajatuksen	mukaan	Seivästalli	tukee	sellaisia	motivoituneita	kv-tasolle	tähtääviä	hyppääjiä,	jotka	
jäävät	niukasti	SUL:n	tuen	ulkopuolelle	tai	ovat	muuten	erityisesti	tuen	tarpeessa.	

2.  Tukipäätöksen	tekee	Seivästallin	ohjausryhmä	hallituksessa	olevien	toimivien	valmentajien	mielipiteet	
huomioiden.	

3.  Päätökset	tehdään	vuosittain	marraskuussa	SUL:n	päätösten	valmistuttua.		Maaliskuussa	hallikauden	
jälkeen	tehdään	välitarkastus,	jolloin	voidaan	myöntää	uusia	ja/tai	päättää	vanhoja	tukia.	

Tukimuodot:	

LEIRITYSTUKI	

1.  NMJ	leiriläisten	omavastuuosuus	korvataan.			
2.  NMJ	rajan	alapuolella	oleville	maksetaan	NMJ	leiritys	Pajulahdessa	ohjausryhmän	päätöksen	mukaisesti	
3.  Kohdassa	1	ja	2	oleville	urheilijoille	valmennus/leiritys	muualla	kuin	Pajulahdessa	ohjausryhmän	

päätöksellä	tapauskohtaisesti		

SEIVÄSTALLI	RY	EI	TUE	

1.  Seiväshankintoja	muille	kuin	Seiväskouluille	
2.  Ulkomaan	kilpailumatkoja	
3.  Matkakuluja	leireille	

Ohjausryhmä	pidättää	oikeuden	myöntää	muita	tukia	harkinnan	mukaan	tapauskohtaisesti.	



Kilpailut 2021 

Koronatilanteen	vuoksi	kauden	2021	kilpailut	koostuvat	Seivästallin	hallituksen	
valmentajajäsenten	ja	Jari	Holttisen	järjestämiin	seiväskilpailuihin	hallissa	ja	ulkona	(Vaasa,	
Kuortane,	Somero,	Tampere	ym.)	Tämä	on	kuitenkin	koronakaudella	erittäin	tärkeätä	ja	
tuloksellista	toimintaa.			



Seiväskoulut 2021 
Seiväskoulukonseptia kehitetään ja monistetaan myös muille paikkakunnille ja toiminta organisoidaan  
yhdessä SUL:n, isäntäpiirien ja -seurojen kanssa. Seivästalli yhdistää kaikkia.
Opetusmateriaali (videot) on julkaistu Seivästallin sivuilla Seiväskoulujen käyttöön.
Seivästalli tuottaa kouluille aloituspaketin sisältäen aloitusseipäät ja valmennuspäivän.

Koronan vuoksi vuonna 2021 elvytetään vaikeuksissa ollutta seiväskoulutoimintaa pitämällä yhteyttä 
vetäjiin.  Tarkistetaan Seivästallin seipäiden tilanne ja ohjataan mahdollisesti vapaana olevia seipäitä 
sinne missä niille on tarvetta.  Seiväskoulujen tilanne ja luettelo päivitetään Talvikarnevaaleihin 2022 
mennessä.



Talvikarnevaalit ja seiväskarnevaalit 2021 
Karnevaalien yhteydessä järjestettävän leirin ohjelma on perinteisesti harjoitusten osalta  
vapaamuotoinen, aktiiveilla pääosassa luonnollisesti kilpailut. 
Talvikarnevaalit järjestetään kaikkien alueiden yhteiseksi leiriksi. 

Seivästalli tukee kesä- ja talvikarnevaaleja yhteistyökumppaneiden tavarapalkinnoilla. 
Karnevaaleista ja seivästallista löytyy tietoa linkeistä  

www.seivaskarnevaalit.fi 
www.seivastalli.fi 



Viestintä, tiedotus ja markkinointi 2021 
Aktiivista tiedotusta jatketaan myös vuonna 2020 ja sen välineitä ovat Seivästallin nettisi-  
vut, Facebook-sivut sekä jäsenille ja sidosryhmille lähetettävät uutiskirjeet. Eri kohderyh-  
mille suunnattua tiedotusta lisätään (esim. seiväskoululaiset ja heidän vanhempansa). 

•  Seiväskoululaisten ja heidän vanhempiensa sähköpostiosoitteet tulee lähettää  
Seivästallin sihteerille jäsenhankintaa ja tiedotusta varten. 

•  Medioiden edustajat pidetään tiedotuksessa aktiivisesti mukana. 

•  Avustamme tarvittaessa myös seiväshypyn koulutusmateriaalien tuottamisessa  
ja niistä tiedottamisessa. 

•  Koko suomalaisen seiväsyhteisön saaminen mukaan Seivästallin tiedotuksen piiriin on  
edelleen tavoitteena. 

•  Rohkaistaan hyppääjiä tekemään ja jakamaan omia videoita seiväshypystä 

•  Sponsorihankintaa varten luotu materiaali päivitetään saatujen kokemusten ja ulko-  
puolisten asiantuntijoiden neuvojen pohjalta. 

•  Toimitsijaoppaan kirjoittaminen (Raimo Eskola) 



Varainhankinta 2021 
Toimintansa tukemiseksi Seivästalli ry kerää varoja rekrytoimalla varsinaisia jäseniä ja  
kannattajajäseniä, ottamalla vastaan sponsoritukea ja hakemalla avustuksia julkisilta ja  
yksityisiltä yhteisöiltä. 

Vuoden 2021 aikana: 
•  Tarjoamme yrityksille kiinnostavia yhteistyömalleja ja näkyvyyttä. 

•  Haemme avustuksia julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä. 

•  Huolehdimme erityisesti olympiaditukijoista 

Hallituksen jäsenet ehdottavat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 



SUL & Seivästalli ry yhteistyösopimus 
Seiväshypyn kansallisen kehittämissuunnitelman päivitys viedään loppuun  
ja se yhtenäistetään Seivästallin toimintasuunnitelman kanssa. Tässä yhtey-  
dessä täsmennämme myös Seivästallin budjetin sekä SUL:n ja Seivästallin  
yhteisen budjetin. 

•  Seiväshypyn kokonaisvaltainen kehittäminen yhteistyössä laaditun ja  
vuosittain päivitettävän kehittämissuunnitelman mukaan. 

•  Toiminnan ohjaus: Työstä vastaa Ohjausryhmä 

•  Urheilijavalinnat: SUL valitsee edustusurheilijat arvokisoihin huomioiden  
ohjausryhmän suositukset ja kattaa niistä aiheutuvat kustannukset itse.  
SUL valitsee EM, EMN, NMJ valmennusryhmien urheilijat samoilla peri-  
aatteilla, joita muihinkin lajeihin sovelletaan huomioiden ohjausryhmän  
suositukset. 



Jäsenhankinta 2021 
Potentiaalisten henkilöjäsenten etsintä jatkuu ensisijaisesti suomalaisen seiväshyppy-  
yhteisön sisältä. Etsimme yhteisöön kuuluvien yhteystietoja eri toimijoiden kautta ja  
otamme heidät tiedotuksen piiriin. Jokaiseen tiedotteeseen tulee kehotus liittyä  
Seivästallin jäseneksi. 

Jäsenhankintaan tarvitaan myös hallituksen jokaisen jäsenen henkilökohtaista panosta. 

Tavoitteena on löytää uusia jäseniä yhdistykselle erityisesti Seiväskoulujen  kautta. 



Budjetti 2021 
Budjetti	2021	

Tuotot	

Yhteistyökumppanit	 3000	

Jäsenmaksut	 2600	

Urheiluopistosäätiön	leiritystuki	 0	

Yhteensä	 5600	

Kulut	

Kokouskulut	 0	

Tiedotuskulut	 1000	

Postituskulut	 100	

Seiväshankinnat	 0	

Leiritys	 0	

Valmennus/Westö	 10000	

Stipendit	 0	

Huomionosoitukset	 0	

Pankkikulut	 100	

Talenttiryhmä	 0	

Yhteensä	 11200	

Tulos	 -5600	



Seiväskoulut 

Leiritykset ja kilpailut Talenttiryhmä Seiväshypyn Hall of Fame 

NOSTETAAN RIMA  
KORKEAMMALLE 


