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Seiväshypyn Hall of Fame
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Seivästalli ry kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja sekä lajikulttuuria ja vaalii seiväshypyn perinteitä. Seivästalli
myös edistää valmennuskeskusten ja Seiväskoulujen
perustamista, hankkii varoja, rekrytoi ja tukee valmentajia, välinehankintoja sekä leiritystä. Seivästallin toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön sekä jäsenten ja
kumppaneiden tukeen.
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Seiväshypyn Hall of Fame
Seivästalli Cup kesä- ja talvikisat
Seivästallin Seiväskoulut
Seiväshypyn Kesä- ja Talvikarnevaalit
Talenttiryhmä
www.seivastalli.fi

Jo noin 20 paikkakunnalla toimivaa Seiväskoulutoimintaa monistetaan muille paikkakunnille ja toiminta organisoidaan yhdessä SUL:n, isäntäpiirien sekä -seurojen kanssa. Opetusmateriaali (videot) on julkaistu Seivästallin sivuilla Seiväskoulujen käyttöön. Seivästalli tuottaa kouluille käynnistyspaketin sisältäen aloitusseipäät ja valmennuspäivän. Valmentajat; Jarno Koivunen, Mikael Westö ja Raimo Eskola ovat Seiväskoulujen käytettävissä pyynnöstä. Tuemme myös seiväshypyn yläkoululeiri-toimintaa.

Seivästallin ”sisään” perustettu
Talenttiryhymä tulee täydentämään urheilijan polkua juniorista
alkaen.
Seiväskouluista löytyviä 13–16
vuotiaita lahjakkuuksia nostetaan
Talenttiryhmään ja varmistetaan
heille paras mahdollinen urheilijan
polku ja menestysmahdollisuus.
Nuoret saavat harjoitella yhdessä,
ja vanhempienkin rooli on alusta
asti tärkeä.

Seivästalli ry toimii yhteistyössä
SUL:n kanssa vuosittain päivitettävän lajin kansallisen kehityssuunnitelman pohjalta. Seiväshypyn
kokonaisvaltainen kehittäminen
tapahtuu yhteistyössä laaditun ja
vuosittain päivitettävän kehittämissuunnitelman mukaan.
Toiminnasta vastaa ohjausryhmä,
johon kuuluvat Steve Rippon,
Jarno Koivunen, Mikael Westö ja
Raimo Eskola (pj). Ryhmä raportoi
SUL:n valmennusjohdolle.
Urheilijavalinnat: SUL valitsee
edustusurheilijat arvokisoihin
huomioiden ohjausryhmän suositukset.
Seivästallin toimintasuunnitelma,
talousarvio ja toimintakertomukset
löytyvät sivuilta www.seivastalli.fi

Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -tapahtuma
Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -kutsuvierastilaisuus järjestetään Pajulahdessa vuosittain tammikuun alussa. Tällöin julkistetaan kunniakerhon uusin
jäsen. Pajulahdessa järjestetään samaan aikaan
seiväshypyn Talvikarnevaalit. Tilaisuuteen kutsutaan
entisiä ja nykyisiä seiväshyppääjiä sekä muita urheiluvaikuttajia.

Seivästallin yhteistyökumppanit:

Lue lisää
ja varaa!
vikingline.fi/
aa
ahvenanm
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OLFAA
VENANMAALLA!

aalla on oma ehdoton paikkansa pohjoismaisella

bb Kastelholmassa on korkeatasoinen ja viihtyisä golfklubi ja se
anmaan ainoan keskiaikaisen linnan läheisyydessä. Ratoja on kolikäistä ja yksi 6-reikäinen rata, valitse suosikkisi! Vieraspelaajat
tulleita. Toukokuusta aina lokakuuhun asti golfaajia sekä idästä
ulee Ålands Golfklubille pelaamaan. Valitse majoitus hotellissa
ssa tai mökissä lähellä golfkenttää ja nauti pelaamisesta Itämeren
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Petri Seppä | petri.seppa@b105.fi | 050 366 4476
B105 Oy | Verkkokaupat, verkkosivustot, sovelluskehitys ja mainostoimistopalvelut.

ECKERÖ GOLF

ÅLANDS
GOLFKLUBB

Teknoinfra ja Antepel logot

MAARIANHAMINA

avataan uudelleen toukokuussa, testaa heidän uusittu
rata. Lue lisää nettisivuiltamme!
vikingline.fi

ARMAS
VALSTE
YLEISURHEILUKLUBI R.Y.

AV-logoversiot 23.6.2012
Suomen lippu ja kuulantyöntäjä
ovat erilaiset, mutta ne oli mahdoton
saada alkuperäisestä.

TEKNOINFRA

sport

ARMAS
VALSTE
YLEISURHEILUKLUBI R.Y.

AV-logoversiot 23.6.2012
Versio ilman ulommaista kehää.
JR suosittelee

ANTEPEL

Tässä mukana uloin ympyrä.

Liity Seivästallin jäseneksi!
Voit täyttää jäsenhakemuksen sähköisesti osoitteessa: www.seivastalli.fi

