
Hall of Fame kokosi seiväsväen 
Pajulahteen 13.1.2018

Uusina jäseninä suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -kunniaker-
hoon nimitettiin Someron seiväskarnevaalien pitkäaikainen vetäjä 
Kalle Pomppu, sekä postuumisti seiväshyppääjä/valmentaja Valto 
Olenius. Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja ja Seivästallin hallituk-
sen varapuheenjohtaja Jarmo Mäkelä piti tilaisuuden juhlapuheen. 
Paikalla oli jälleen suuri joukko menestyksekkäitä seiväshyppääjiä 
ja valmentajia.

Kalle Pomppu on kutsuttu suomalaisen seiväshypyn 
Hall of Fame -kunniakerhon jäseneksi 13.1.2018
Kalle Pomppu on ollut Someron Esan toiminnassa mukana seitse-
mällä eri vuosikymmenellä. Saavutus, johon vain harva elämänsä ai-
kana yltää. Kalle on henkilö, joka sujuvasti pystyy olemaan vähintään 
kolmessa paikassa yhtä aikaa ja tekemään niissä kaikissa kolmea 
eri hommaa. Ansioistaan seuratyössä Kalle Pompulle on myönnetty 
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi sekä Suomen Urheiluliiton 
kultainen ansiomerkki ruusukkein. Merkittävimmän työnsä seiväs-
hypyn parissa Kalle on tehnyt toimiessaan Seiväskarnevaalien pro-
moottorina yli 25 vuotta. Hän oli myös keskeinen vaikuttaja Pentti 
Nikula -patsaan saamiseksi Somerolle. Vuonna 2002 Kalle Pomppu 
vastaanotti Someron Seiväskarnevaaleille myönnetyn Vuoden kar-
nevaalit -palkinnon ja vuonna 2015 Varsinais-Suomen urheilugaa-
lassa Someron Seiväskarnevaaleille myönnetyn Urheilukulttuurin 
edistäjä -palkinnon.

Valto Olenius on kutsuttu postuumisti suomalaisen seiväs-
hypyn Hall of Fame -kunniakerhon jäseneksi 13.1.2018
Valto Olenius voitti EM-hopeaa seiväshypyssä Brysselissä 1950 
tuloksella 425. Oleniuksen ennätys 431 syntyi Tampereella 6. hei-
näkuuta 1953. Seiväshypyn lajivalmentajana Valto Olenius oli 1960 
-luvun alussa riehuneen lasikuituboomin, tuon ajan extreme-lajin 
primus motor, superjulkkis, poppamies ja valmentajavelho. Näh-
tyään lehtikuvassa amerikkalaishyppääjän taivuttavan lasikuitua 
vuonna 1960 hän pani kaikki pyörät pyörimään lasikuituseipäiden 
saamiseksi Suomeen. Hän taivutteli Pentti Nikulan Pajulahteen 
opiskelemaan ja leiritti siellä talvisin kymmeniä muitakin hyppääjiä. 
Syntyi Oleniuksen talli. Tuloksena oli Pentti Nikulan ME 494, Euroo-
pan mestaruus v. 1962 ja kaikkien aikojen ensimmäinen 5 metrin 
ylitys ja halli-ME 1963.

Seiväshypyn Hall of Fame -kunniakerhon henkilövalinnat tekee vuo-
sittain toimikunta, jonka jäsenet ovat Aulis Kairento, Raimo Eskola, 
Jorma Mäkelä ja Jouko Mäki-Lohiluoma.
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Jarmo Mäkelä korosti juhlapuheessaan neljän ja viiden metrin 
ylittäjien määrän kasvaneen.

Seiväsperhe oli jälleen koolla.

Kalle Pomppu (vas.) tilaisuuden juontajan haastateltavana.

TOIMINTA-
KERTOMUS



Seivästalli ry:n vuosikokous 
järjestettiin 29.5.2018 SUL:n tiloissa

Poimintoja:

Sihteeri esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja se oli lähetetty 
etukäteen tutustumista varten. Vuoden 2017 toimintakertomus 
hyväksyttiin.

Tilinpäätös oli lähetetty kokouskutsun mukana, joten se esiteltiin 
kokouksessa lyhyesti. Tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksyttiin. 
Tilintarkastuskertomus jaettiin kokouksessa ja siitä luettiin tilintar-
kastajien lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa.
Hyväksyttiin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 oli jaettu kokouskutsun mu-
kana ja siihen ei kokoukseen mennessä tullut muutosehdotuksia. 
Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.

Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio, jäsenmaksut ja muut 
maksut pidetään ennallaan. Maksaneita jäseniä on tällä hetkellä 
25 ja tavoite on 40. Puheenjohtaja Rauno Pusa avaa kulubudjettia 
tarkemmin hallitukselle ennen seuraavaa kokousta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Rauno Pusa ja vara-
puheenjohtajaksi Jarmo Mäkelä.

Hallituksessa jatkavat Raimo Eskola, Jarno Koivunen, Mikael 
Westö, Mikko Latvala ja Jukka Rimpiläinen, tiedottaja. Uusiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin Svea Kytölä ja Mikko Wecksten. 

Nykyinen tilintarkastaja Ari Viitala, KHT, Moore Stephens Rewinet, 
valittiin jatkamaan.

Nykyinen sihteeri/tiedottaja Jukka Rimpiläinen halusi luopua 
sihteerin tehtävistä ja koska seuraaja oli tiedossa, kokous hyväksyi 
uudeksi Seivästalli ry:n sihteeriksi Tarja Sandellin.

Seivästalli ry:n hallitus kokoontui kauden 
2018 aikana kolme kertaa
13.01.2018 Pajulahti
03.05.2018 Sporttitalo, Helsinki
29.05.2018 yhdistyksen vuosikokous, Helsinki

Seivästalli ry:n hallitus
Seivästalli ry:n puheenjohtaja, Rauno Pusa
Yhdistyksen sihteeri, Tarja Sandell
Hallituksen jäsenet: Raimo Eskola, Jarmo Mäkelä, Svea Kytölä, 
Jarno Koivunen, Jukka Rimpiläinen, Mikael Westö, Mikko Wecks-
ten ja Mikko Latvala.

Seivästalli ry:n hallituksen jäsenten vastuualueet:
Rauno Pusa, pj., yhteistyökumppaneiden hankinta ja yleisjohto
Raimo Eskola, alueellisen valmennuksen kehittäminen sekä harjoi-
tuspaikat ja -välineet
Jarmo Mäkelä, SUL-yhteistyö
Svea Kytölä, Seiväskoulut
Jarno Koivunen, valmennusasiat
Mikael Westö, valmennusasiat
Mikko Latvala, valmennusasiat ja Seiväskoulut
Jukka Rimpiläinen, tiedottaja
Tarja Sandell, sihteeri
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Tuomareitakin koulutettiin ensi kertaa Seivästallin toimesta 
vuonna 2018.
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Ohjausryhmän (Jarno Koivunen, Steve 
Rippon, Mikael Westö, Raimo Eskola) toi-
minta 2018 oli tausta-asioiden järjestelyä. 
Arvokisavalinnat ja tukiryhmävalinnat  oli-
vat niin selviä, että niihin ei tarvittu ohjaus-
ryhmän suosituksia.

Merkittävä päätös oli tukea NMJ leiritettä-
vien ja niukasti tulosrajan rajan alle jäänei-
den leiritystä Pajulahdessa.

Ohjausrymän  tuella ja jäsenten myötä-
vaikutuksella toteutettiin mm. seuraa-
vat kehitystoimet:
 
• Steve Ripponin vahvan panoksen an-
siosta  Pajulahteen hankittiin uusi Di-
ma-alastulopatja ja -telineet.  
 
• SUL:n, Pajulahden Liikuntakeskuksen  ja 
Seivästallin yhteisellä rahoituksella saatiin  
Pajulahden telinevoimistelusaliin hankittua 
uudet Gymnova-nojapuut mattoineen.
 
• Pajulahden Seiväshyppypaikan koroke-
rataa täydennettiin uusilla elementeillä, 
jotka sponsoroi Icepro Oy.
 
• Jarno Koivusen koordinoimana järjes-
tettiin Barcelonan lähellä sijaitsevassa St.
Cugatin harjoituskeskuksessa edustus-
hyppääjille viikon mittainen fysiikkaleiri 
marraskuun alussa. Mukana olivat Saga 
Andersson, Minna Nikkanen, Kiia Jullen-
maa, Taika Koilahti, Tommi Holttinen ja 
Urho Kujanpää sekä valmentajat Nal-
le Andersson, Jari Holttinne ja Raimo Es-
kola. Leirin rahoitus tuli Kuortaneen OTC: 
n ja St.Cugatin yhteistyöbudjetista, joten 
osanottajien ei tarvinnut käyttää siihen 
omaa valmennusbudjettiaan.

Raimo Eskola

Seivästallin 
ohjausryhmän työ

 (kuva tulossa) Pajulahden nojapuut ja patjat.

 (kuva tulossa) Hyppääjät St. Gugatin leirillä
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Seiväskoulut 2018
Seiväskoulukonseptia kehitetään ja monistetaan myös muille 
paikkakunnille ja toiminta organisoidaan yhdessä SUL:n, 
isäntäpiirien ja -seurojen kanssa. Seivästallin T-paita yhdistää 
kaikkia.

Opetusmateriaali (videot) on julkaistu Seivästallin sivuilla 
Seiväskoulujen käyttöön.

Seivästalli tuottaa uusille seiväskouluille aloituspaketin 
sisältäen aloitusseipäät ja valmennuspäivän.

URHEILUKESKUS PAIKKAKUNTA VASTUUVALMENTAJA VALMENNUSKERRAT/OSALLISTUJAT

Liikuntamylly Helsinki Kimmo Katila 10/14

Pajulahti Lahti Eemeli Salomäki 1 krt/vko/4

Pirkkahalli (TMUK) Tampere Jere Bergius 2x10/22

Kupittaan urheiluhalli Turku Teemu Hyytiä 3x5/25

Kuopiohalli Kuopio Pasi Pitkänen

Hipposhalli Jyväskylä Kalle Harmaala

KuortaneUO/Bullerih Kuortane/Seinäjoki Mikko Latvala/Ari Koivisto 1 krt/vko/10

Raahe Raahe Markus Tornberg 2 krt/vko/8

Pajulahti Lahti Kimmo Kantosalo 1 krt/vko/4

Wanha Villatehdas Hyvinkää Mika Mikkola 1 krt/vko/6

Susirajan seiväskoulu Lieksa Veli Kananen

Vaasa Vaasa Mikael Westö

Tanhuvaara Tanhuvaara Matti Mononen Syksyllä 2018

Mikael Westön tuotta-
missa videoklipeissä 
esitetyt opetusme-
netelmät vakioidaan 
ja viedään kaikille 
seiväskoulujen vetäjille 
ja muille juniorival-
mentajille. 

Mikaelin demopäivä 
on paras tapa hoitaa 
koulutusta.

Seiväskoulupaikkakunnat 2018
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www.seivastalli.fi
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin kauden 2018 aikana.

Instagram
Intagram-sivujen 

avulla toivotaan myös 

nuorempien hyppääjien 

aktiivista viestittelyä.

UUTTA!
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TALENTTIRYHMÄN TYÖ ALKOI JA KONKRETISOITUI LEIRILLÄ
Seivästallin järjestämistä Seiväskou-
luista ja muualtakin löytyvien lahjak-
kuuksien valmennuksessa on tällä 
hetkellä aukko, jota Talenttihanke tu-
lee täyttämään. Lahjakkuudet koo-
taan yhteen ryhmään hyvien harjoi-
tuspaikkojen, välineiden, laadukkaan 
valmennuksen ja tukiverkoston piiriin. 
Yhtenäisillä valmennusmetodeilla ja 
valmentajien ja urheilijoiden säännöl-
lisillä tapaamisilla (leireillä tms.) luo-
daan yhteishenkeä.

Antti Kalliomäki taustoitti 
talenttiryhmän periaatteita:
– Tarkoitus on tuoda ryhmään mukaan 
urheilijoita ja valmentajia, jotka tuovat 
uutta ilmettä suomalaiseen seiväshyp-
pyyn. Talenttiryhmän perustaminen on 
nyt pilottivaiheessa ja käynnistämme 
sitä kaikessa rauhassa. Niille urhei-
lijoille ja valmentajille, joita on ajatel-
tu tulevan ryhmään mukaan tarjotaan 
taloudellista tukea ja valmennusosaa-
mista.

Seivästalli ry:n tehtävänä on perus-
taa ja tukea Seiväskoulujen toimintaa, 
jolla saadaan mahdollisimman paljon 
nuoria kokeilemaan lajia. Seiväskou-
luista löytyviä 13–16 vuotiaita lahjak-
kuuksia nostetaan pilottiryhmään ja 
varmistetaan heille paras mahdollinen 
urheilijan polku ja menestysmahdolli-
suus. 
– 14–18 vuotiaille tulee opettaa oikeaa 
teknikkaa ammattilaisten toimesta, 
korosti Reima Oinaanoja. 
– Rahoitus Pilottiryhmän urheilijoiden 
leiritykseen ja valmennukseen hanki-
taan erillään Seivästallin toiminnasta. 
Nuoret saavat harjoitella ja leireillä yh-
dessä, sillä yhdessä tekeminen kas-
vattaa. Vanhempien rooli on alusta as-
ti tärkeää, tähdensi Reima Oinaanoja.

Seivästallin Pilottiryhmän 
lopullinen koko
Valmentajat seuraavat lahjakkaita ju-
nioreja kevään ja alkukesän aikana ja 
Pilottiryhmään valitaan kymmenkunta 
lahjakkuutta, sekä tyttöjä että poikia. 
Antti Kalliomäki korosti jälleen oikean 
valmennuksen merkitystä ja Jarno 
Koivunen korosti tämän ikäluokan ole-
van erittäin tärkeän. 

Sivun kuvissa Talenttiryhmä leirillä 
Pajulahdessa.
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Kauden kohokohtia sosiaalisessa mediassa
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